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Närvarande

Beslutande Tjänstgör för
Annalena Levin (C)
Dan Åberg (M), § 58-62, 64-96
Anneli Guilotte (S), § 58-67, 69-96
Gunnar Lidell (M), § 58-60, 62, 64-67, 69-96
Henrik Josten (M), § 58-62, 64-65 
Filip Jakobsson (M), § 65-96

Madelaine Karlsson (S), § 58-67, 69-96
Joakim Sjöling (S), § 58-66, 68-96
Benny Augustsson (S), § 58-60, 62-96
Marika Isetorp (MP), § 58-65 
Per Sjödahl (MP), § 66-68, 70-96
Kurt Karlsson (SD), § 58-62, 64-68, 70-96
Kenneth Borgmalm (S)
Anders Strand (SD), § 58-62, 64-68, 70-96
Ola Wesley (SD), § 58-62, 64-68, 70-96
Henrik Harlitz (M), § 58-62, 64, 66-96
Ann-Marie Jonasson (S)
Dan Nyberg (S), § 58-66, 68-96
Robert Johansson (KD)
Göran Svensson (MBP), § 58-62, 64-68, 70-96
Lena Mjörnell (SD), § 58-62, 64-68, 70-96
Mathias Olsson (SD), § 58-62, 64-68, 70-96
Tor Wendel (M), § 58-62, 64-67, 69-96
Gunnar Henriksson (L), § 58-67, 69-96
James Bucci (V)
Bo Carlsson (C), § 58-60, 62-96
Marie-Louise Bäckman (KD), § 58-60, 62-96
Magnus Lilja (V) 

Henrik Harlitz (M), § 65
Henrik Josten (M), § 66-96

Marika Isetorp (MP)

Ersättare
Filip Jakobsson (M)
Per Sjödahl (MP)

Övriga närvarande
Lena Tegenfeldt, kommundirektör
Katrin Siverby, biträdande kommundirektör
Doris Rudén, revisor, § 58
Torsten Gunnarsson, revisor, § 59
Madeleine Arvidsson Wäli, tillträdande kommunsekreterare
Anne Elfving, sekreterare
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Ärenden Sida

§ 58 Information - Svar på revisionsrapport/Granskningsrapport 
av sjukfrånvaro och rehabilitering - Doris Rudén

2020/114 6

§ 59 Information - Revisionsplan, riskanalys och svar på 
lokalsamordning - Revisor Torsten Gunnarsson

2020/92 7

§ 60 Redovisning av personalstatistik 2019 2019/243 8
§ 61 Årsredovisning och revisionsrapport 2019 för Fyrbodals 

Kommunalförbund
2020/193 9

§ 62 Upphävande av brandskyddspolicy samt anvisningar, 
ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande brandskydd

2020/169 10

§ 63 Uppförande av ny sessionssal 2020/191 11 - 12
§ 64 Begäran om utökad borgensram och byggnation 2020/214 13 - 14
§ 65 Ägartillskott till Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum 

AB
2020/219 15 - 16

§ 66 Delårsrapport april 2020 2020/12 17 - 18
§ 67 Årsredovisning för Samordningsförbundet Vänersborg 

Mellerud 2019
2020/163 19

§ 68 Årsredovisning 2019 för Kunskapsförbundet Väst 2020/134 20 - 21
§ 69 Prissättning för fastigheterna på Östra Mariedal 2020/228 22
§ 70 Avgift vid användning av externa laddpunkter för 

elbilsladdning
2019/493 23 - 24

§ 71 Utökat verksamhetsområde Dyrehög, Källeberg och Tån 2020/95 25 - 26
§ 72 Utökat verksamhetsområde, Källeberg 1:6 2020/96 27
§ 73 Införande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

för Gaddesanna, Vänersnäs, Vänersborgs kommun
2020/97 28

§ 74 Förändrad formulering av borgensbeslut avseende Fastighets 
AB Vänersborg

2020/194 29

§ 75 Medborgarförslag om att rena vattnet i Vassbotten 2019/332 30 - 31
§ 76 Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerhet vid 

Östebyn, korsningen Tånvägen-E45 Brålanda
2019/411 32

§ 77 Motion om ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i 
Vänersborgs kommun

2020/226 33

§ 78 Motion om upphävande av vattenskyddsområde 2019/158 34 - 35
§ 79 Marianne Ramm (V) med avsägelse av uppdrag som 

ledamot i Socialnämnden
2020/196 36

§ 80 Elias Jonsson (M) med avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige

2020/209 37

§ 81 Åsa Johansson (S) med avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Bolagsstyrelsen för Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum

2020/223 38
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§ 82 Kenneth Allblom (V) med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnd

2020/236 39

§ 83 Henrik Harlitz (M) med avsägelse av uppdrag i styrelsen för 
Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum AB

2020/238 40

§ 84 Ann-Helen Selander (M) med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt och 
Viltmuseum AB

2020/239 41

§ 85 Birgitta Persson (S) med avsägelse av uppdrag som ersättare 
i Kommunfullmäktige

2020/240 42

§ 86 Lena Larsson (V) med avsägelse av uppdrag dom ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden

2020/241 43

§ 87 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att 
lyssna in sammanträde  på distans

2020/242 44

§ 88 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Särbehandling av ledamöter

2020/243 45

§ 89 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Sammanträde på distans

2020/244 46

§ 90 Interpellation till ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden - Sammanträde på distans

2020/245 47

§ 91 Förslag om att lägga ut interpellationer och frågor med svar 
på kommunens hemsida

48

§ 92 Fråga till kommunstyrelsens ordförande - När tidsplanen nu 
ändras, varför väljer vi inte november som slutpunkt?

2020/173 49

§ 93 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om 
mötesprotokoll

2020/247 50

§ 94 Meddelandelista kommunfullmäktige 2020-06-17 2020/26 51
§ 95 Motion om översyn av dagens internhyra 2020/253 52
§ 96 Motion om Ta bort hinder för att etablera verksamhet i 

Vänersborg
2020/252 53
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Sammanträdesaktiviteter

Mötesuppehåll
Uppehåll för gruppmöten och andra uppehåll under sammanträdet:
kl: 19.40-20.10

Tillkommande och utgående ärenden
Förslag om att publicera interpellationer och frågor samt svar på dessa på kommunens hemsida 
(§ 96).

Övrigt
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska alla ledamöter och personal en trevlig 
sommar.

1:e vice ordförande tackar och tillönskar även ordföranden och övriga en skön sommar.
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§ 58

Information - svar på revisionsrapport/gransknings-
rapport av sjukfrånvaro och rehabilitering – revisor 
Doris Rudén
KS 2020/114

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
PWC inkom 2020-02-21 med en rapport om sjukfrånvaro och rehabilitering i 
Vänersborgs kommun. 
Utifrån granskningen är revisionens samlade bedömning att kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt 
arbete för att minska sjukfrånvaro.
PWC lämnar rekommendationer till kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd och 
socialnämnd.
Personkontoret har tillsammans med representanter från förvaltningarna gått igenom 
rekommendationerna i rapporten och ämnar ta fram en handlingsplan med åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-03, § 107, att ställa sig bakom de framkomna 
synpunkterna och rekommenderade åtgärder i revisionsrapporten och uppdrar 
personalkontoret att ta fram en handlingsplan med åtgärder.
Doris Rudén, revisor, informerar vid kommunfullmäktiges sammanträde om de 
iakttagelser som har gjorts och förslag till förbättringar i en skriftlig presentation.

Beslutsunderlag
 Personal- och förhandlingsutskottets beslut 2020-03-11, § 3

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-12

 Revisionsrapport/Granskningsrapport av sjukfrånvaro och rehabilitering

 Missiv gällande revisionsrapport/granskningsrapport av sjukfrånvaro och 
rehabilitering

Sändlista
Revisorerna
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§ 59

Information – revisionsplan, riskanalys och svar på 
lokalsamordning - revisor Torsten Gunnarsson
KS 2020/92

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-25 att lämna följande svar på 
revisorernas uppföljning av granskning av lokalförsörjningen. 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen och överlämnar som svar 
tjänsteskrivelsen daterad 2020-03-25 till kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva tidigare 
beslut från KS 2016-08-24 § 149, om uppdraget att se över och lämna förslag till 
revideringar gällande lokalförsörjningspolicyn och internt hyressystem.
Revisor Torsten Gunnarsson förtydligar vid kommunfullmäktiges sammanträde om att 
informationen avser lokalförsörjningen och inte revisionsplan och riskanalys.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisorerna
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§ 60

Redovisning av personalstatistik 2019
KS 2019/243

Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av personalstatistik för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar personalstatistik till personal- och 
förhandlingsutskottet efter varje tertial. Föreliggande redovisning gäller för tertial 3, 
2019. 
Sjukfrånvaron blev 0,3 procentenheter lägre 2019 jämfört med 2018, från 8,5 till 8,2 %. 
Sjukfrånvarotrenden under 2019 visade att det är sjukfrånvaron med 15 och fler 
sjukdagar som minskar. Den korta sjukfrånvaron med sjukdag 1-14 inledde året med en 
positiv trend men var sedan i en stigande trend resten av året. Sett till könsgrupper och 
åldersgrupper minskade den totala sjukfrånvaron inom alla grupper utom inom 
åldersgruppen upp till 29 år. Sett till förvaltning så fanns en viss ökning inom kultur- 
och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Övriga förvaltningar hade en minskad 
sjukfrånvaro. 
Förutom sjukfrånvaro redovisas resultatet för Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) 2019, 
som definieras och poängsätts av Nyckeltalsinstitutet (NI). AIV bygger på nio olika 
personalnyckeltal. Årets resultat visar att Vänersborgs kommun förbättrat sitt eget 
resultat mot föregående år med 6 poäng. Förbättringen innebar även att Vänersborg fick 
2 poäng mer än den genomsnittliga kommunen i undersökningen tack vare bättre värden 
för andel tillsvidareanställda, avgångar och övertid.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse personal- och förhandlingsutskottet

 Personal- och förhandlingsutskottet 2020-04-22, § 6

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 105

Sändlista
Personalkontoret
Samtliga nämnder
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§ 61

Årsredovisning och revisionsrapport 2019 för 
Fyrbodals Kommunalförbund
KS 2020/193

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar förbundsdirektionen för 
Fyrbodals kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv
Benny Augustsson (S), Bo Carlsson (C), Gunnar Lidell (M) och Marie-Louise Bäckman 
(KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och förvaltningsrevision 
avseende verksamhetsåret 2019. 
Förtroendemannarevisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2020-04-02 att 
årsredovisningen godkänns samt tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Auktoriserade revisorerna har lämnat granskningsrapporter inkomna 2020-04-03.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning och bokslut 2019 Fyrbodals kommunalförbund

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-05-26

 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-18, § 69

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 88

Sändlista
Fyrbodals kommunalförbund
Revisorerna
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§ 62

Upphävande av brandskyddspolicy samt anvisningar, 
ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande 
brandskydd
KS 2020/169

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver brandskyddspolicy (KF 2010-02-10, § 3).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 10 februari 2020 (§ 3) en brandskyddspolicy. 
Till denna antog kommunstyrelsen den 17 mars 2010 (§ 75) anvisningar, 
ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande brandskydd för Vänersborgs 
kommun.

Genom en översyn av brandskyddsarbetet som gjordes 2016, ersattes ovan 
nämnda dokument av ”Anvisningar för systematiskt brandskyddsarbete”, vilka 
antogs av kommundirektören 2016-10-20 (KS 2016/317). Genom ett 
förbiseende upphävdes inte tidigare policy och anvisningar, varför ärende 
avseende upphävande nu föreligger. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-18

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18, § 71

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 90

Sändlista
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 63

Uppförande av ny sessionssal
KS 2020/191

Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att bygga en ny 

sessionssal till en sammanlagd utgift om 40 mkr. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 4 miljoner kronor i 2020 års 

investeringsbudget för ändamålet. Finansiering kan ske genom upplåning inom 
ramen för beslutad balansbudget.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag, att i förslaget till mål- och resursplan 2021-
2023, avsätta resterande 36 mkr i samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsbudget 2021, till den nya sessionssalen. 

4. Innan upphandling av byggande av ny sessionssal påbörjas ska 
samhällsbyggnadsnämnden ha ett underskrivet hyresavtal med 
Västragötalandsregionen, avseende regionens del av lokalutnyttjandet.

Notering, deltar inte i beslutet

Dan Åberg (M), Gunnar Lidell (M), Henrik Harlitz (M), Henrik Josten (M), Tor Wendel 
(M), Anders Strand (SD), Lena Mjörnell (SD), Ola Wesley (SD), Kurt Karlsson (SD), 
Mathias Olsson (SD) och Göran Svensson (MBP) deltar inte i beslutet. 

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv
Protokollsanteckning från Gunnar Lidell (M) (bilaga 1).

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att en ny sessionssal byggs till en sammanlagd 
utgift om 40 miljoner kronor. 
Den tidigare sessionssalen revs under 2018 på grund av mögelangrepp. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gavs i uppdrag att projektera för att uppföra en ny 
sessionssal i likvärdig storlek och på samma plats som den tidigare. Överläggningar har 
skett mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Kommundirektören har samverkat med Västra Götalandsregionen.
Ekonomikontoret har tagit fram beslutsförslag i ärendet. 

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-16, § 35

 Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2020-05-05

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18, § 77
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 Uttalande Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, 2020-05-19, § 72

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 96

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Augustsson (S), Dan Nyberg (S), Kenneth Borgmalm (S), Madelaine Karlsson 
(S) och Bo Carlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Deltar inte i beslutet
Dan Åberg (M) för samtliga (M), Anders Strand (SD) för samtliga (SD) och Göran 
Svensson (MBP) förklarar att de inte kommer att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning
Gunnar Lidell (M) ställer fråga om att få lämna en protokollsanteckning. Ordföranden 
medger att protokollsanteckning lämnas. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta förslag.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 64

Begäran om utökad borgensram och byggnation
KS 2020/214

Beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till byggnation i Kvarteret Haren i 

enlighet med förslag från AB Vänersborgsbostäder.

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Vänersborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 837 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
AB Vänersborgsbostäder avser att under perioden 2020 - 2022 bygga ett höghus på egen 
mark i kvarteret Haren. Bolagets kostnad för projektet är budgeterat till 190 000 000 kr.

Bolaget föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiva till byggnationen i kvarteret 
Haren, samt utökar den kommunala borgensramen med 190 000 000 kr till 1 837 000.000 
kr. Borgensramen kommer att utnyttjas i takt med att investeringarna genomförs. 

AB Vänersborgsbostäder har idag en borgensram som uppgår till 1 647 000 000 kr, 
beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-13, § 195. Ekonomikontoret konstaterar att en 
utökad borgensram i enlighet med bolagets förslag är en nödvändig förutsättning för att 
genomföra projektet och har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
 Begäran utökad borgensram från Vänersborgsbostäder 2020-05-12

 Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2020-05-14

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18, § 82

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 101

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Svensson (MBP) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag, kommunstyrelsens, respektive Göran 
Svensson yrkande om avslag.
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
eller enligt Göran Svenssons avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Sändlista
AB Vänersborgsbostäder
Ekonomikontoret
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§ 65

Ägartillskott till Hunnebergs Kungajakt- och 
viltmuseum AB
KS 2020/219

Beslut
Kommunfullmäktige tillför ett tillfälligt ägartillskott på 1 500 tkr till Hunnebergs 
Kungajakt- och viltmuseum under 2020 mot bakgrund av bolagets avveckling av sin 
verkställande direktör. Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv
Henrik Harlitz (M) anmäler delikatessjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 
ärendet. 
Gunnar Lidell (M) anmäler reservation mot beslutet (bilaga 3).

Sammanfattning av ärendet
Vänersborgs kommun äger 100 % av aktierna i Hunnebergs Kungajakts- och 
Viltmuseum AB. Bolaget primära uppgift är att driva verksamheten på 
Kungajaktmuseet, Älgens berg, med syfte att höja den turistiska attraktionskraften i 
regionen för att öka omsättningen i besöksnäringen.
Bolaget hade i sin årsredovisning för 2019 ett eget kapital på 1,3 mkr, varav 0,6 mkr 
utgör aktiekapital och reservfond och 0,7 mkr i fritt eget kapital.
Företrädare för bolaget har nu tillskrivit kommunstyrelsen med begäran om ett 
omedelbart ägartillskott på 1,8 mkr för att upprätthålla verksamheten i bolaget. 
Bakgrunden är att styrelsen avslutat anställningen med bolagets verkställande direktör. 
Ägartillskottet avser i sin helhet uppkomna kostnader för det avtalade avgångsvederlag 
som utgår till verkställande direktören och skall enligt gällande regelverk omgående 
redovisas som en kostnad och en skuld.
Ekonomikontoret konstaterar att utifrån rådande omständigheter så är ett 
aktieägartillskott en nödvändig förutsättning för att bolaget ska kunna drivas vidare. 
I annat fall behöver bolagets styrelse omgående inleda en tvångslikvidation på grund av 
kapitalbrist i enlighet med aktiebolagslagen (25 kap. §§ 13-20).

Beslutsunderlag
 Begäran om ägartillskott 2020-05-15

 Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2020-05-18

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18, § 84

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 103
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2020-06-17 

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnar Lidell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare lägger Lidell 
följande tilläggsyrkande: ”Kommunfullmäktige uttalar också ett minskat förtroende för 
ordföranden i Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB.”
Bo Carlsson (C) yrkar avslag på Gunnar Lidells tilläggsyrkande i första hand. I andra 
hand, om tilläggsyrkandet skulle antas, yrkar Carlsson att kommunfullmäktige uttalar 
ett minskat förtroende för hela styrelsen. 
Göran Svensson (MBP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner kommunfullmäktige beslutat enligt detta förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt Gunnar Lidells 
tilläggsyrkande eller avslår detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå Lidells tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer förslagen enligt följande ordning.
Ja-röst för avslag på Lidells tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Lidells tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster för avslag och 8 nej-röster för bifall till Gunnar Lidells tilläggsyrkande 
har kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet (bilaga 2).

Sändlista
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB 
Ekonomikontoret 
Kommunkontoret
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§ 66

Delårsrapport april 2020
KS 2020/12

Beslut
1. Kommunfullmäktige noterar informationen i delårsrapporten april 

2020. Nämnderna uppmanas att vidta de åtgärder som erfordras för att 
nå balans mot beslutade ekonomiska ramar.

2. Kommunfullmäktige dubblar grundbidraget som alla föreningar får. 
Detta görs för året 2020 till en kostnad av 266 000 kronor. 
Kommunfullmäktige förstärker aktivitetsstöd till föreningar tillfälligt 
under 2020 med 600 000 kronor. Pengarna ska endast gå till 
verksamheter för barn och unga. Summan 866 000 kronor tillförs 
Kultur och Fritidsnämndens budget som ett tillfälligt tillskott under 
2020. Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
Kommunfullmäktige ger kultur och fritidsnämnden i uppdrag att 
hantera det praktiska och att snarast fördela ut stödet till föreningarna 
med utgångspunkt från anmälda aktiviteter våren 2019 som var ett 
normalår.

3. Kommunfullmäktige beslutar
a) att med stöd av genomförd utredning besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att köpa presentkort via Forum Vänersborg 
till ett värde av 500 kronor per anställd i Vänersborgs kommun för att 
visa uppskattning mot personalen och för att främja näringslivet i 
Vänersborgs kommun. Beräknad kostnad enligt genomförd utredning 
uppgår till max 2,4 mkr. Finansiering sker via kommunstyrelsens 
förfogandeanslag. Kommundirektören har att besluta om närmare 
villkor kring hur beslutet ska verkställas.

b) att uppmana kommunens helägda bolag och styrelser att agera i linje 
med kommunfullmäktiges beslut och fatta likalydande beslut för sina 
anställda.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med april 2020.
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Investeringsprognoser 2020-04-29 från kretslopp och vatten, gatuenheten samt 

fastighet och service

 Delårsrapport april 2020

 Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2020-05-14

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18, § 83

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 102

 PM Utredning om inköp av presentkort 2020-06-08

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), Dan Nyberg (S) och Bo Carlsson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 2 samt följande ändring i 
punkt 3 ”S, C och MP yrkar på att kommunfullmäktige beslutar 

 att med stöd av genomförd utredning besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag att köpa presentkort via Forum Vänersborg till ett värde av 500 kronor 
per anställd i Vänersborgs kommun för att visa uppskattning mot personalen och 
för att främja näringslivet i Vänersborgs kommun. Beräknad kostnad enligt 
genomförd utredning uppgår till max 2,4 mkr. Finansiering sker via 
kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kommundirektören har att besluta om 
närmare villkor kring hur beslutet ska verkställas.

 att uppmana kommunens helägda bolag och styrelser att agera i linje med 
kommunfullmäktiges beslut och fatta likalydande beslut för sina anställda.”

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag, punkt 1 och 2, och finner att fullmäktige beslutar enligt dessa förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 3 enligt
kommunstyrelsens förslag eller enligt Benny Augustssons ändringsförslag för S, C och
MP, och finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom ändringsförslaget.

Sändlista
Personalchef
Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommunala bolag
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§ 67

Årsredovisning för Samordningsförbundet Vänersborg 
Mellerud 2019
KS 2020/163

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 
2019 års förvaltning avseende Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv
Dan Nyberg (S) och Joakim Sjöling (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning eller beslut.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutade vid sammanträde 
2020-03-20, § 33, fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 samt 
överlämna densamma till Vänersborgs kommun. 
Revisionen har i gemensam revisionsberättelse 2020-03-25 tillstyrkt att styrelsen och 
dess ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
 Protokoll Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-04-21

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 54

 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 70

Sändlista
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
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§ 68

Årsredovisning 2019 för Kunskapsförbundet Väst
KS 2020/134

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019 års förvaltning 

avseende Kunskapsförbundet Väst, samt beviljar förbundsdirektionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att Kunskapsförbundet Västs negativa 
balanskravsresultat om 5 011 tkr för 2019 inte behöver återställas med 
hänvisning till synnerliga skäl, eftersom underskottet kan täckas inom ramen för 
eget kapital i förbundet.

Reservationer, protokollsanteckningar, jäv
Madelaine Karlsson (S), Anneli Guilotte (S), Tor Wendel (M) och Gunnar Henriksson 
(L), anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade vid sammanträde 2020-02-25, att 
fastställa årsredovisning för Kunskapsförbundet Väst 2019, och överlämna densamma 
till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. 
Årets resultat uppgår enligt årsredovisningen till ett underskott om 5 011 tkr. Ingående 
eget kapital inför 2019 uppgick till 13 093 tkr. Direktionen föreslår att 
medlemskommunerna beslutar att förbundet inte behöver återställa det egna kapitalet på 
grund av synnerliga skäl.
De utsedda revisorerna för Kunskapsförbundet Väst har i revisionsberättelse för år 
2019, daterad 2020-02-25, tillstyrkt att årsredovisningen skulle godkännas samt att 
förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna skulle beviljas ansvarsfrihet.
Under kommunfullmäktiges sammanträde deltog ovanstående ledamöter i diskussionen 
men inte i beslutet, efter förd diskussion i jävsfrågan.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning Kunskapsförbundet 2019

 Begäran om återställande av eget kapital 2019 Kunskapsförbundet 

 Revisionsberättelse 2020-02-25

 Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2020-03-11

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 51
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 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 67

Sändlista
Kunskapsförbundet Väst 
Trollhättan Stad
Ekonomikontoret
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§ 69

Prissättning för fastigheterna på Östra Mariedal
KS 2020/228

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer priset för fastigheterna på Östra Mariedal till 590 

kr/kvm för mark avsedd för småhus/villatomter.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt mark- och exploateringsingenjörerna att upprätta 
och underteckna köpehandlingar för kommunens del.

Notering, deltar inte i beslutet
Per Sjödahl (MP), Anders Strand (SD), Lena Mjörnell (SD), Ola Wesley (SD), Kurt 
Karlsson (SD), Mathias Olsson (SD) och Göran Svensson (MBP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Området har värderats av oberoende värderare. Värderingen är till synes en fullgod värde-
ring med relevanta jämförelseobjekt och motiveringen till bedömning av marknadsvärdet 
inger förtroende för att ovan föreslagna beslut är ett marknadsvärde för en byggrätt/fastighet 
i området Östra Mariedal. Anslutningsavgift för VA tillkommer och debiteras enligt 
fastställd taxa.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-19, § 41

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-05-28

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 106

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Henrik Harlitz (M) och Tor Wendel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Deltar inte i beslutet
Per Sjödahl (MP), Ola Wesley för samtliga (SD) och Göran Svensson (MBP) förklarar 
att de inte kommer att delta i beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt detta förslag.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 70

Avgift vid användning av externa laddpunkter för 
elbilsladdning
KS 2019/493

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift vid användning av externa laddpunkter 

till 1,60 kr/kWh och att lagstadgad moms tillkommer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden mandat att 

justera beslutad avgift vid förändring av kommunens kostnader med hänvisning 
till framtagen kostnadsredovisning.

3. Kommunfullmäktige beslutar också att ge samhällsbyggnadsnämnden och i 
förekommande fall även byggnadsnämnden mandat att informera och 
uppmuntra privata fastighetsägare och el-nätägare att investera i ytterligare 
kommersiella externa laddpunkter. Självklart skall även dessa laddpunkter 
uppfylla aktuella föreskrifter för den typen av verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2019-12-12, § 132, föreslagit att en avgift ska 
tas ut vid användning av externa laddpunkter till 1,60 kr/kWh och att lagstadgad moms 
tillkommer. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i samma beslut att nämnden får mandat att själv 
justera beslutad avgift vid förändring av kommunens kostnader med hänvisning till 
framtagen kostnadsredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nio laddpunkter varav sex är placerade utanför 
kommunhusets parkering samt tre på pendelparkeringen vid Öxnereds station. Beräknad 
förbrukningskostnad energi år 2019 är cirka 60 000 kr samt driftkostnad 13 500 kr. 
Motivering till förslaget om avgift är att nyttjandet sker till självkostnadspris och att det 
blir en mer rättvis hantering vid nyttjande av kommunens externa laddpunkter. 
Kommunen får kostnadstäckning för drift- och energikostnader i samband med 
nyttjandet av externa laddpunkter.
Ur ett miljöperspektiv är det positivt att kommunen satsar på laddpunkter och det ligger 
helt i linje med miljöprogrammets ambition samt flera av de globala målen för hållbar 
utveckling. En avgift till självkostnadspris är rimligt ur såväl ekonomisk som 
rättvisehänseende.   
Kommunstyrelseförvaltningen har därför inget att erinra mot nämndens förslag. 
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Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-12, § 132, samt bilaga laddpunkter och 

kostnadsredovisning

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-03-18

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 53

 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 69

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 71

Utökat verksamhetsområde Dyrehög, Källeberg och 
Tån
KS 2020/95

Beslut
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för vatten och spillvatten med 
följande fastigheter: Dyrehög 1:26, Dyrehög 1:44, Källeberg 1:112, Källeberg 1:118, 
Källeberg 1:130, Källeberg 1:158, Källeberg 1:204, Tån 1:4, Tån 1:12, Tån 1:16, 
Tån 1:17, Tån 1:24, Tån 1:25, Tån 1:26, Tån 1:27, Tån 1:28, Tån 1:37 och Tån 1:39.

Sammanfattning av ärendet
Berörda fastigheter är: Dyrehög 1:26, Dyrehög 1:44, Källeberg 1:112, Källeberg 1:118, 
Källeberg 1:130, Källeberg 1:158, Källeberg 1:204, Tån 1:4, Tån 1:12, Tån 1:16, 
Tån 1:17, Tån 1:24, Tån 1:25, Tån 1:26, Tån 1:27, Tån 1:28, Tån 1:37 och Tån 1:39. 
Fastigheterna är belägna i nära eller omedelbar anslutning till befintligt 
verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, se underlag Förtydligande av karta – 
Dyrehög, Källeberg och Tån. Av de 19 föreslagna fastigheterna har idag sju fastigheter 
aktiva VA-tjänster för dricks- och spillvatten. Ytterligare en fastighet har en aktiv tjänst 
för enbart dricksvatten.
Åtta fastigheter i Tån och Dyrehög har avtal om reducerade vattenavgifter som tecknats 
med dåvarande Brålanda kommun med anledning av att deras vattentäkter sinade till 
följd av anläggandet av den kommunala vattentäkten i Dyrehög i slutet av 1960-talet. 
Sju av dessa fastigheter har idag kommunalt dricksvatten men ingen aktiv VA-tjänst, 
det vill säga ingen fakturering sker.
Det bör finnas en följsamhet mot VA-taxa och Allmänna bestämmelser VA (ABVA) 
om avtal tecknas utanför verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet, vilket är 
skrivelsens syfte att utöka, gäller VA-taxan och ABVA. De allmänna bestämmelserna 
utgör en form av normgivning som kommunen bestämmer ensidigt. Avtal i strid med 
taxa eller ABVA är ogiltiga. Följaktligen kan inte längre en reducering av avgifter 
förekomma.
Av de berörda fastigheterna har ett flertal fått förbud mot utsläpp från enskild 
anläggning från och med våren 2020 med anledning av deras nära placering till den 
kommunala grundvattentäkten Dyrehög.
Sammanfattningsvis får det s.k. hälsoskyddsrekvisitet i 6 § LAV anses uppfyllt. 
Vattentjänsterna – vattenförsörjning och avlopp (spillvatten) – har lösts i ett större 
sammanhang för andra fastigheter i närområdet genom en allmän va-anläggning. 
Förutsättningarna enligt 6 § LAV för att utvidga befintlig verksamhet till att omfatta den 
nu aktuella fastigheten är därmed uppfyllda.
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Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-30, § 7 med förtydligande karta

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-03-02

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 59

 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 75

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 72

Utökat verksamhetsområde, Källeberg 1:6
KS 2020/96

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, att även innefatta del av Källeberg 1:6

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Källeberg 1:6 är belägen i omedelbar anslutning till befintligt 
verksamhetsområde. Del av Källeberg 1:6 ingår i antagen detaljplan för Källeberg 1:205 
m.fl. och avses bebyggas under förutsättning att den ingår i kommunalt 
verksamhetsområde.
Sammanfattningsvis får det s.k. hälsoskyddsrekvisitet i 6 § lag om allmänna 
vattentjänster (LAV) anses uppfyllt. Vattentjänsterna – vattenförsörjning, dagvatten och 
avlopp (spillvatten) – har lösts i ett större sammanhang för andra fastigheter i 
närområdet genom en allmän va-anläggning. Förutsättningarna enligt 6 § LAV för att 
utvidga befintligt verksamhet till att omfatta den nu aktuella fastigheten är därmed 
uppfyllda.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-30, § 6

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-03-04

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 52

 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 68

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 73

Införande av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för Gaddesanna, Vänersnäs, Vänersborgs 
kommun
KS 2020/97

Beslut
Kommunfullmäktige inför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten för 
Gaddesanna enligt kartbilaga.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i beslut den 25 juni 2015 (dnr 567-4279-2012)
förelagt Vänersborgs kommun att för vissa närmare angivna fastigheter bestämma
verksamhetsområde för spillvatten och tillse att behovet senast den 31 december 2021
tillgodoses genom en allmän va-anläggning. Med hänsyn till fastighetsantalet i 
föreslaget verksamhetsområde, 187 adresser, rör det sig om ett sådant större 
sammanhang som avses i 6§ i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 
Sammanfattningsvis får det s.k. hälsoskyddskriteriet i 6 § LAV anses uppfyllt.
Verksamhetsområde för avlopp (spillvatten)/vattenförsörjning ska därmed inrättas.

Det finns ett behov av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett större sammanhang för 
Gaddesanna. För närvarande finns risker kopplade till utsläpp av avloppsvatten som kan 
riskera att förorena dricksvatten. Införandet av verksamhetsområdet ligger väl i linje 
med Miljöprogrammets fokusområde Vatten i världsklass samt med Agenda 2030 och 
det globala målet om vatten och sanitet för alla. Kommunstyrelsen har därför inget att 
invända mot förslaget. 

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-30, § 8, samt kartbilaga

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-04-02

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 60

 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 76

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 74

Förändrad formulering av borgensbeslut avseende 
Fastighets AB Vänersborg
KS 2020/194

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Fastighets AB Vänersborg låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
45 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutet ersätter borgensbeslutet fattat av kommunfullmäktige 2017-02-22, § 1.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-22, § 1, att utöka borgensramen för 
Fastighets AB Vänersborg från 30 mkr till 45 mkr. Beslutet är ett exempel på 
enkel borgen. Med den nya formuleringen i beslutsförslaget ovan så ingår 
kommunen proprieborgen, vilket innebär ett mer långtgående borgensansvar. 
Nivån på borgensåtagandet är oförändrad. Förslaget har sin bakgrund i att 
Kommuninvest kräver proprieborgen vid utlåning med kommunal borgen som 
säkerhet.

Ekonomikontoret bedömer att Vänersborgs kommun behöver tillmötesgå 
Kommuninvests begäran och därför ändra formuleringen i borgenbeslutet för 
Fastighets AB Vänersborg, KF 2017-02-22 § 1.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 2020-04-28

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18, § 72

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 91

Sändlista
Ekonomikontoret 
Fastighets AB Vänersborg
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2020-06-17 

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 75

Medborgarförslag om att rena vattnet i Vassbotten
KS 2019/332

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om att lämpliga analyser utförs 

och att lämpliga åtgärder sätts in för en förbättrad vattenkvalitet i Vassbotten. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsnämnden samt samhälls-

byggnadsnämnden att tillsammans utarbeta lämpliga åtgärder. Detta kan göras
t ex genom kommunens kommande naturvårdsplan, dagvattenplan och som 
aktiviteter kopplade till kommunens miljöprogram.

Sammanfattning av ärendet
Åke Andersson, Vänersborg, har inkommit med ett medborgarförslag att rena vattnet i 
Vassbotten. Förslagsställaren redovisar sin uppfattning om Vassbottens nuvarande 
status och föreslår att lämpliga analyser utförs i området och att därefter lämpliga 
åtgärder sätts in. Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-18, § 106, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att svara på medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har 
remitterat medborgarförslaget till miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och båda nämnderna har återkommit med yttranden. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller delar av medborgarförslaget om åtgärder och 
analyser för förbättrad vattenkvalitet i Vassbotten. Nämnden menar att ett strategiskt 
vattenvårdsarbete är viktigt för att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer och för att 
Vassbotten ska vara en tillgång för vänersborgarna. Nämnden anser att lämpliga 
åtgärder bör tas fram, prioriteras och förankras och att detta kan göras till exempel 
genom kommunens kommande naturvårdsplan, dagvattenplan och som aktiviteter 
kopplade till kommunens miljöprogram. Nämnden ger flera förslag på möjliga åtgärder. 
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till förslaget att förbättra vattenkvaliteten i Vassbotten.  
Kommunstyrelsen tillstyrker att lämpliga åtgärder för vattenkvaliteten i Vassbotten tas 
fram, bland annat genom kommunens kommande naturvårdsplan, dagvattenplan samt 
som aktiviteter kopplade till kommunens miljöprogram. Åtgärderna ligger väl i linje 
med Agenda 2030 och det globala målet om ekosystem och biologisk mångfald. 
Åtgärderna kopplar även till flera målbilder i miljöprogrammet och bidrar därmed till 
måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag 2019-08-09

 Kommunfullmäktige 2019-09-18, § 106

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-01-22, § 2
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2020-06-17 

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-30, § 9

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-04-21

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18, § 80

 Kommunstyrelsen 2020-06-03, § 99

Sändlista
Åke Andersson (förslagsställare)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande
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§ 76

Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerhet vid 
Östebyn, korsningen Tånvägen-E45 Brålanda
KS 2019/411

Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som besvarat genom att Trafikverket 
ansvarar för frågan.

Sammanfattning av ärendet
Bertil Gustavsson, Östebyn, Brålanda redovisar i sitt med borgarförslag att kontakt har 
tagits med Trafikverket som hänvisar till att problemen i korsningen löses i samband 
med en ombyggnad av E45. 
I samband med diskussioner mellan Trafikverket och Vänersborgs kommun har frågan 
om den rubricerade korsningen lyfts. Trafikverket har vid dessa samtal beslutat att 
arbeta för en lösning att så snart det är möjligt förbättra korsningen genom bland annat 
separata körfält vid på- och avfart till/från E 45.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Bertil Gustavsson 2019-10-14

 Kommunfullmäktige 2019-10-23, 151

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-05-08

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 66

 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 82

Sändlista
Bertil Gustafsson (förslagsställare)
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 77

Motion om ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i 
Vänersborgs kommun
KS 2020/226

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Bäckman, Carl-Ewert Berg och Robert Johansson (samtliga KD) har 
inkommit med en motion daterad 2020-05-18 om att kommunfullmäktige beslutar 
utreda möjligheten att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel.

Beslutsunderlag
 Motion från Marie-Louise Bäckman (KD) m.fl. daterad 2020-05-18

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 78

Motion om upphävande av vattenskyddsområde
KS 2019/158

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ansöker hos Länsstyrelsen om att upphäva 
vattenföreskrifter och vattenskyddsområde för Elgärde 1:24, samt begär, med stöd av 
miljötillsynsförordningen, att miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör med tillsynen av 
vattenskyddsområdet.

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Lidell (M) har 2019-03-13 inkommit med en motion om upphävande av 
vattenskyddsområde Elgärde. Kommunfullmäktige remitterade motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning och beslut. 
Samhällsbyggnadsnämnden har konstaterat att det inte finns något behov av Elgärde 
vattentäkt på kort eller lång sikt, då vattenkvaliteten är dålig och vattenmängden i ett 
större sammanhang är oväsentlig. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-12  
följande:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att hos Länsstyrelsen 
ansöka om att upphäva vattenföreskrifter och vattenskyddsområde för Elgärde 1:24, 
samt att begära, med stöd av Miljötillsynsförordningen, att kommunen upphör med 
tillsynen av vattenskyddsområdet.

Beslutsunderlag
 Motion Gunnar Lidell (M) 2019-03-13

 Kommunfullmäktige 2019-03-20, § 27

 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-12, § 92

 Tjänsteskrivelse kommunkontoret 2020-04-07

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-20, § 56

 Kommunstyrelsen 2020-04-29, § 72

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnar Lidell (M) tackar för handläggningen av motionen.
Bo Carlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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2020-06-17 

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta förslag.

Sändlista
Gunnar Lidell
Samhällsbyggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 79

Marianne Ramm (V) med avsägelse av uppdrag som 
ledamot i socialnämnden samt val av ny ledamot och 
ersättare
KS 2020/196

Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Marianne Ramm (V) från sitt uppdrag som 

ledamot i socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Ninja Juhlin (V) till ny ledamot och Ida Hildingsson 

till ny ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Marianne Ramm (V) har 2020-04-28 inkommit med en avsägelse av sitt uppdrag som 
ledamot i socialnämnden. 
Ny nominering har inkommit 2020-06-04 från Vänsterpartiet, där Ninja Juhlin (V), 
ersättare i socialnämnden, föreslås som ordinarie ledamot, och Ida Hildingsson (V) som 
ny ersättare. 

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Marianne Ramm (V) 2020-04-28

 Nominering från Vänsterpartiet 2020-06-04

Sändlista
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
Marianne Ramm
Ninja Juhlin
Ida Hildingsson
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§ 80

Elias Jonsson (M) med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige
KS 2020/209

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elias Jonsson (M) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning av ärendet
Elias Jonsson (M) har i skrivelse 2020-05-07 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Elias Jonsson (M) 2020-05-07 

Sändlista
Elias Jonsson
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
Länsstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 81

Åsa Johansson (S) med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i bolagsstyrelsen för Hunnebergs Kungajakt 
och Viltmuseum
KS 2020/223

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Åsa Johansson (S) från uppdraget som ersättare i 
bolagsstyrelsen för Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum. 

Sammanfattning av ärendet
Åsa Johansson (S) har i skrivelse 2020-05-18 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
bolagsstyrelsen för Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Åsa Johansson (S) 2020-05-18

Sändlista
Åsa Johansson
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
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Kommunfullmäktige

§ 82

Kenneth Allblom (V) med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnd
KS 2020/236

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Allblom (V) från uppdraget som ersättare i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden samt noterar att platsen tills vidare är vakant.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Allblom (V) har i skrivelse inkommen 2020-06-02 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Kenneth Allblom (V) 2020-06-02 

Sändlista
Kenneth Allblom
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
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§ 83

Henrik Harlitz (M) med avsägelse av uppdrag i styrelsen 
för Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum AB
KS 2020/238

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Henrik Harlitz (M) från uppdraget styrelsen för 
Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Harlitz (M) har i skrivelse 2020-05-29 avsagt sig uppdraget i bolagsstyrelsen för 
Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Henrik Harlitz (M) 2020-05-29

Sändlista
Henrik Harlitz
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
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Utdragsbestyrkande
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§ 84

Ann-Helen Selander (M) med avsägelse av uppdrag 
som ersättare i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt 
och Viltmuseum AB
KS 2020/239

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ann-Helen Selander (M) från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum. 

Sammanfattning av ärendet
Ann-Helen Selander (M)) har i skrivelse 2020-05-27 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i bolagsstyrelsen för Hunnebergs Kungajakt och viltmuseum.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann-Helen Selander (M) 2020-05-27

Sändlista
Ann-Helen Selander
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
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§ 85

Birgitta Persson (S) med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige
KS 2020/240

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Persson (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Persson (S) har i skrivelse 2020-05-28 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Birgitta Persson (S) 2020-05-28

Sändlista
Birgitta Persson
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
Länsstyrelsen
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§ 86

Lena Larsson (V) med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
KS 2020/241

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lena Larsson (V) från sitt uppdrag som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden samt noterar att platsen tills vidare är vakant.

Sammanfattning av ärendet
Lena Larsson (V) har inkommit med en avsägelse registrerat 2020-06-04 av sitt uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Lena Larsson (V) 2020-06-04

Sändlista
Lena Larsson
Förtroendemannaregistret
IT-kontoret
Löneavdelningen
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§ 87

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Lyssna på distans (interpellation 3)
KS 2020/242

Beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) har 2020-06-08 ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Benny Augustsson (S).
Kommunstyrelsens ordförande lämnade in ett skriftligt svar till juridiska avdelningen 
2020-06-16.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Stefan Kärvling (V), 2020-06-08

 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Inlägg på interpellation från Kenneth Borgmalm (S)
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Utdragsbestyrkande
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§ 88

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Särbehandling av ledamöter (interpellation 2)
KS 2020/243

Beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) har 2020-06-08 ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Benny Augustsson (S).
Kommunstyrelsens ordförande lämnade in ett skriftligt svar till juridiska avdelningen 
2020-06-16.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Stefan Kärvling (V), 2020-06-08

 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande
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Utdragsbestyrkande
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§ 89

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Sammanträde på distans (interpellation 1)
KS 2020/244

Beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) har 2020-06-08 ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Benny Augustsson (S).
Kommunstyrelsens ordförande lämnade in ett skriftligt svar till juridiska avdelningen 
2020-06-16.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Stefan Kärvling (V), 2020-06-08

 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande
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Utdragsbestyrkande
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§ 90

Interpellation till ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden - Sammanträde på distans
KS 2020/245

Beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Kärvling (V) har 2020-06-08 ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C).
Barn- och utbildningsnämndens ordförande lämnade in ett skriftligt svar till juridiska 
avdelningen 2020-06-16.

Beslutsunderlag
 Interpellation från Stefan Kärvling (V), 2020-06-08

 Interpellationssvar från barn- och utbildningsnämndens ordförande
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 91

Förslag om att lägga ut interpellationer och frågor med 
svar på kommunens hemsida
KS 2020/259

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationer och frågor med svar ska läggas ut på 
kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Under kommunfullmäktiges sammanträde läggs förslag om att publicera interpellationer 
och frågor samt svar på dessa på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om kommunfullmäktige kan besluta att ta upp förslaget för 
beslut vid dagens sammanträde.  
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta att interpellationer och 
frågor med svar ska läggas ut på hemsidan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt detta förslag.

Sändlista
Kommunstyrelseförvaltningen
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 92

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - När 
tidsplanen nu ändras, varför väljer vi inte november 
som slutpunkt?
KS 2020/173

Beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Lutz Rininsland (V) har 2020-04-14 ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) besvarade frågan.

Beslutsunderlag
 Fråga från Lutz Rininsland (V) till kommunstyrelsens ordförande, 2020-04-14

 Svar på fråga från kommunstyrelsens ordförande 2020-04-14
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 93

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om 
mötesprotokoll
KS 2020/247

Beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Lutz Rininsland (V) har 2020-06-09 ställt en fråga till kommunfullmäktiges ordförande.
Kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) besvarade frågan.

Beslutsunderlag
 Fråga från Lutz Rininsland (V) till kommunfullmäktiges ordförande, 2020-06-09

 Svar på fråga från kommunfullmäktiges ordförande, 2020-06-15
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§ 94

Meddelandelista kommunfullmäktige 2020-06-17
KS 2020/26

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen över förteckningen av inkomna 
meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet
Juridiska avdelningen har lämnat förteckning över meddelande som inkommit för 
anmälan till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2020.

Beslutsunderlag
 Meddelandelista perioden 2020-04-07 – 2020-06-09
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 95

Motion om översyn av dagens internhyra
KS 2020/253

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Tor Wendel (M) har inkommit med en motion 2020-06-12 om översyn av dagens 
internhyra.

Beslutsunderlag
 Motion från Tor Wendel (M)

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 96

Motion om att ta bort hinder för att etablera verksamhet 
i Vänersborg
KS 2020/252

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Harlitz (M) och Tor Wendel (M) har inkommit med en motion 2020-06-12 om 
att ta bort hinder för att etablera verksamhet i Vänersborg.

Beslutsunderlag
 Motion från Henrik Harlitz (M) och Tor Wendel (M) 2020-06-12

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Vi behöver slå vakt om Vänersborg som regionhuvudstad i Västra Götalandsregionen. 
Vänersborg borde vara ett administrativt centra för regionens verksamheter med många 
arbetsplatser. 
Att regionfullmäktige genomför sina möten i Vänersborg är också en del i detta arbete. 

Det förslag som nu presenteras om ny sessionssal har däremot inte stöd av tidigare beslut i 
kommunfullmäktige och vi är mycket förvånade över handläggningen av ärendet. 
Regionstyrelsen i VGR behandlade i mars månad ett ärende om ny sessionssal i Vänersborg 
och vi kunde även läsa i tidningarna Skaraborgsbygden och Mariestadstidningen att 
Vänersborgs kommun avsåg att bygga en ny sessionssal vid kommunhuset. Detta långt före 
att det fanns något ärende om det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Den 28 mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion om en ny sessionssal 
och att vidga planeringen i kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal. · 

Motionen föreslog en kombinerad sessionssal/kongresslokal och lokal för konsert och annan 
kul turverksamhet. 
Efter det att kommunfullmäktige biföll motionen har inte några förslag lämnats på hur detta 
ska bli verklighet. 

I beredningen av motionen framförde samhällsbyggnadsnämnden att presidierna i nämnden 
tillsammans med presidierna i KS och kultur- och fritid i oktober 2017 enats om att 

Bilaga 1.



sessionssalen skulle byggas i kvarteret Myrten (samma plats som tidigare). Något beslut eller 
protokoll från detta finns ej. 

Trots avsaknad av beslut fick Västra Götalandsregionen den 1 november 2017 information 
att en sessionssal skulle uppföras på samma plats. 
Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott beslutade den 30 nov 2017 att ge i uppdrag att 
ta fram en ändrad detaljplan för kv Myrten. 
Med bakgrund av detta framförde kommunstyrelseförvaltningen i sitt svar på motionen att 
lokaliseringsfrågan för sessionssal var slutligen avgjord. 
När motionen därefter ( mars 2018) blev bifallen borde ju detta konstaterande vara inaktuellt. 
Eller är fastighetsutskottet överordnat kommunfullmäktiges beslut ? 

Det är beklagligt att Vänersborgs kommun under tiden från oktober 2016, då motionen 
inlämnades, inte har utrett vilken samordning som kan göras, och vad en kombinerad 
sessionssal kan innehålla med olika kulturverksamheter. Exempelvis har beslut tagits om att 
hyra lokaler för biblioteket i 20 år till en kostnad av minst 70 miljoner kronor. Om en 
grundlig utredning i motionens syfte genomförts hade vi förhoppningsvis haft ett underlag 
för en investering som blivit mer ändamålsenlig och som kunnat kombinera fler olika 
verksamheter. 

Under våren 2018 började regionen diskutera ett bygge av "Regionens hus" i Vänersborg. I 
planerna fanns även en tanke på en ny sessionssal vid Vänerparken. 
Den 3 okt 2018 fick kommunstyrelsen information om dessa planer. 
Att genomförandet av fullmäktiges beslut om en samordnad sessionssal då avvaktades har vi 
förståelse för. 

Den 29 april 2019 beslutade KS ge kommundirektören i uppdrag att samverka med VGR 
rörande regionens byggnation av sessionssal. Uppdraget skulle avrapporteras kontinuerligt. 
KS har därefter inte fått någon rapport i ärendet. 

Nya förutsättningar har tydligen framkommit i regionen och i handlingar från regionstyrelsen 
den 31 mars 2019 beslutas att "regionfullmäktige ska uttala sin avsikt att använda den nya 
samlingssal som Vänersborgs kommun kommer att uppföra. " Regionfullmäktige antog detta 
förslag den 19 maj. · 
I underlaget finns många detaljer om sessionssalen som inte är redovisat i beslutsförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Vi kan inte delta i det beslut om ny sessionssal som nu föreslås till kommunstyrelsen. 
Förslaget har inte sin grund i fullmäktiges tidigare beslut om ny sessionssal. Några 
alternativa förslag till utformning och placering av sessionssal redovisas ej. Underlaget är 
dessutom bristfälligt, inte minst av de ekonomiska beräkningarna för investering och drift. 
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Vänersborgs kommun Kommunfullmäktige Omröstningslista § 65 

Ledamot Ja Nej Avs Ledamot Ja Nej Avs 
 Benny Augustsson (S) X 

Madelaine Karlsson (S) X 

Joakim Sjöling (S) X 

Ann-Marie Jonasson (S) X 

Kenneth Borgmalm (S) X 

Dan Nyberg (S) X 

Anneli Guilotte (S) X 

Bo Carlsson (C) X 

Marika Isetorp (MP) X 

Gunnar Henriksson (L) X 

Robert Johansson (KD) X 

Marie-Louise Bäckman (KD) X 

Gunnar Lidell (M) X 

Filip Jakobsson (M) X 

Tor Wendel (M) X 

Henrik Josten (M) X 

Dan Åberg (M) X 

James Bucci (V) X 

Magnus Lilja (V) X 

Göran Svensson (MBP) X 

Anders Strand (SD) X 

Lena Mjörnell (SD) X 

Ola Wesley (SD) X 

Kurt Karlsson (SD) X 

Mathias Olsson (SD) X 

Annalena Levin (C) X Totalt 18 Ja, 8 Nej 
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Reservation§ 103 KF-Vänersborg ( KS 2020/219) 

Vi anser att ordföranden, som ytterst ansvarig i Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum 
ABs styrelse, inte levt upp till § 6 i Bolagsordningen (KF 2015-02-25). 

Vi anser dessutom att ordföranden, som ytterst ansvarig för styrelsens arbete, inte följt 
Ägardirektivets (KF 27 april 2009) § 7e samt§ 12. 

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt tilläggsförslag. 

Vänersborg 2020-06-17 

GvA~~r L1·J~ll µ (___ 
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