
 

    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

                    Kommunfullmäktige
 

 Sammanträdesdatum
 

Sida
 

 2011-04-27 1 (3) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 │ Justerandes sign   │ Utdragsbestyrkande 
 │ │                 │  │ 
 │           │ │  │ 

 │ │ │  │ 

 

 

 

 § 52  Dnr  2010/525 

 

 

Svar på motion om studie- och yrkesvägledningen vid skolorna 
i Vänersborg  
 

Ärendebeskrivning  
 

James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har för Vänsterpartiet, 

mot bakgrund av vad som framgår av motionen, föreslagit ”att kommunfullmäktige 

begär att få en beskrivning av den befintliga studie- och yrkesvägledningen i hela 

kommunen och att en redovisning lämnas som möjliggör en bedömning om resurserna 

måste förstärkas för att säkerställa vägledning med önskvärd kvalitet.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-01, § 156, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsutskottet samt gymnasienämnden.  

 

Gymnasieförvaltningen har avgivit tjänsteutlåtande 2011-01-13 och gymnasienämnden 

har vid sammanträde 2011-02-15, § 18, föreslagit att kommunfullmäktige skulle avslå 

motionen. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen har avgivit tjänsteutlåtande 2011-01-28. Barn- och 

ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-02-21, § 25, föreslagit att kommunfull-

mäktige skulle avslå motionen 

 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-03-23, § 74 

 

Ordföranden redovisade förslag till beslut. 

 

Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till motionen med instämmande av James Bucci (V). 

 

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz 

Rininslands (V) m fl yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärdes. 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrel-

sen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Lutz 

Rininslands (V) yrkande röstar nej. 
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  13 ja-röster 2 nej-röster 

Joakim Sjöling (S) Madelaine Karlsson (S) James Bucci (V)  

Johan Ekström (FP)  Lennart Niklasson (S) Lutz Rininsland (V)    

Henrik Josten (M)  Bo Carlsson (C)  

Lena Eckerbom Wendel (M) Marika Isetorp (MP) 

Anders Forsström (M)  Per Sjödahl (MP) 

Marie-Louise Bäckman (KD)  Gunnar Lidell (M)  

Bengt Larson (S)   

 

Kommunstyrelsen hade med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.   

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till beslut i gymnasienämnd och barn- 

och ungdomsnämnd, att avslå motionen som därmed anses bbeessvvaarraadd  oocchh  aavvsslluuttaadd  för 

kommunfullmäktiges del. 

 

Lutz Rininsland (V) och James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med en 

till protokollet fogad bilaga. 

  

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
 

Ordföranden redovisade förslag till beslut.  

 

Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till motionen med instämmande av Morgan Larsson 

(VFP). 

 

Henrik Josten (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av 

Lena Eckerbom Wendel (M). 

 

Marianne Karlsson (C) yrkade följande tilläggsyrkande ”Att barn- och ungdomsförvalt-

ningen och gymnasieförvaltningen utifrån den nya skollagen tillgodoser behovet av 

SYV för elevers rättmätiga vägledning.” 

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att han ämnade ställa 

kommunstyrelsens förslag mot Lutz Rininslands (V) yrkande varefter Marianne 

Karlssons (C) tilläggsyrkande skulle ställas under proposition. Detta godkändes av 

kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden ställde därefter kommunstyrelsens förslag mot Lutz Rininslands (V) 

yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 
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 Forts § 52 Dnr  2010/525 

 

 

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfull-

mäktige . Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer Lutz 

Rininslands (V) yrkande röstar nej. Vid omröstningen lämnades 35 ja-röster och 13 nej-

röster. Tre ledamöter avstod från att rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade 

därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Härefter ställdes Marianne Karlssons (C) tilläggsyrkande under proposition och 

ordföranden fann att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till beslut i gymnasienämnd och barn- 

och ungdomsnämnd, att avslå motionen som därmed anses bbeessvvaarraadd  oocchh  aavvsslluuttaadd  för 

kommunfullmäktiges del. 

_____________ 
 

 

 

 
 

Reservation: 

Stefan Kärvling, James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet 

enligt bilaga 4. 

 
 

Bilaga 

Omröstning bilaga 3 

Stefan Kärvlings, James Buccis (V) och Lutz Rininslands (V) reservation, bilaga 4. 
 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

Gymnasienämnden  

Barn- och ungdomsnämnden  


