
Kommunfullmäktige KALLELSE

2020-09-23

Ärendelista Dnr Sida

1 Mötet öppnas
2 Närvaro
3 Val av justerare - förslag Madelaine Karlsson (S) och 

Anders Strand (SD)
4 Ordförandeinformation
5 Meddelande om nya ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige
6 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden
2020/305

7 Avsägelse av platsen som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden

2020/278

8 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Dalslands 
kanal, Demokratiberedningen, Kanal AB för Stora 
Lee Östen, Stiftelsen Dalslands Kanals Framtida 
Bestånd samt ledamot i Kommunfullmäktige

2020/331

9 Medborgarförslag om skyltat och markerat 
övergångsställe önskas vid rondellen mellan 
Kastanjevägen och butiken COOP

2020/295

10 Medborgarförslag om bakteriemätning i Vassbotten 2020/296
11 Medborgarförslag om kanadagässens utbredning och 

decimering
2020/297

12 Medborgarförslag om att skapa ett 
innovationscentrum för myndigheter, företag, 
privatpersoner, uppfinnare, högskolor, föreningar 
med flera där det gesförutsättningar att expremintera, 
prova samt visa nya innovativa hållbara lösningar

2020/302

13 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
flygplatsens framtid

2020/324

14 Interpellation till kommunstyrelsens ordforande - 
Hur hanteras kommunfullmäktiges återremiss?

2020/309

15 Motion om systematiskt uppföljning av beslut 2020/325
16 Fyllnadsval av vice ordförande i Hunnebergs 

Kungajakt- och viltmuseum AB
17 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal med 

Kommuninvest ekonomiska förening
2020/221

18 Svar på motion om att ersätta kommunens firande av 
Earth hour med en dialog om Agenda 2030

2020/109

19 Svar på motion om Partistöd 2019/399
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20 Svar på motion om att ersätta kommunens firande av 
Earth hour med en dialog om Agenda 2030

2020/109

21 Kranmärkning av verksamhet och användning av 
kranmärkningssymbol

2019/494

22 Svar på motion om att inrätta ett naturreservat längs 
Göta Älv och Lillån till Restad Gård

2018/271

23 Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige år 2021

2020/225

24 Svar på motion om Fiske på Hunne- och Halleberg 2019/398
25 Svar på medborgarförslag om kartläggning av 

obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i 
Vänersborgs kommun

2020/59

26 Svar på motion om återinför fast placerad 
skolvaktmästare i kommunens skolor

2019/223

27 Meddelandelista till kommunfullmäktige 2020/26

Tänk på allergiker och använd inte produkter som ger upphov till stark doft, t.ex. 
parfym eller rakvatten.

Gällande övriga ärenden såsom meddelanden, motioner, interpellationer,
frågor, avsägelser m m: Handlingar i dessa ärenden som inkommit efter att
kallelsen publicerats, publiceras på Netpublicator. Kallelsen på hemsidan
uppdateras kontinuerligt.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
Handlingar i de ärenden som ska behandlas finns tillgängliga på kommunkansliet,
Sundsgatan 29, Vänersborg, samt på kommunens hemsida www.vanersborg.se
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via Trollhättans Närradio på 90,6 Mhz
med början kl 17:30.


