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§ 153  Dnr KS 2014/203 
 

 

Kulturnämnden med anhållan om tilläggsanslag för utökade 
kostnader för Vänersborgs bibliotekslokaler samt utökade 
personalkostnader  
 

Ärendebeskrivning  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-04-14 redovisat ökade 

kostnader för Kulturnämnden. Kostnadsökningarna hänförs till bland annat hyres-

ökningar för huvudbiblioteket i Vänersborg samt ökade personalkostnader.  

 

Kulturnämnden har vid sammanträde 2014-04-22, § 25, bland annat redovisat 

konsekvenser av genomförda besparingar. Nämnden beslutar också ansöka om extra 

anslag i budget 2014 om 355 000 kronor för att hantera ökade kostnader och för att 

kunna bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-05-13, föreslagit att 

Kommunstyrelsen skulle tilldela Kulturnämnden tilläggsanslag i budget 2014 om 

115 000 kronor för ökad hyreskostnad av huvudbiblioteket och 65 000 kronor för att 

säkerställa konsthallens öppethållande. Finansiering skulle ske via Kommunstyrelsens 

förfogandeanslag.  

 

Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
 

Ordföranden redovisade förslag till beslut. 

 

Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. 

 

Åsa Olin (V) yrkade att Kulturnämnden skulle medges budgettillskott om ytterligare 

425 Tkr, enligt bilaga 17. 

 

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Åsa 

Olins (V) yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av 

Kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som 

stödjer Åsa Olins (V) ovan angivna yrkande, röstar nej. 
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Forts § 153  Dnr KS 2014/203 

 

 

 6 ja-röster 4 nej-röster              7 avstår 
Johan Ekström (FP) Anders Forsström (M) James Bucci (V) Marie Dahlin (S) Bo Carlsson (C) 

Henrik Josten (M) Orvar Carlsson (KD) Åsa Olin (V) Joakim Sjöling (S) Marika Isetorp (MP) 

Tove af Geijerstam (FP) Gunnar Lidell (M)  Madelaine Karlsson (S) Per Sjödahl (MP) 

   Benny Augustsson (S)  

 

Med sex ja-röster mot två nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. Noteras att sju ledamöter avstod från att rösta. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar tilldela Kulturnämnden tilläggsanslag i budget 2014 om 

115 000 kronor för ökad hyreskostnad av huvudbiblioteket och 65 000 kronor för att 

säkerställa konsthallens öppethållande. Finansiering sker via Kommunstyrelsens 

förfogandeanslag.  

_________  

 

 

 
Reservation 
Åsa Olin (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 18 

 

 

 
Bilaga  

Bilaga 17 Åsa Olins (V) yrkade 

Bilaga 18 Åsa Olins (V) reservation 

 

 

 
Protokollsutdrag: 

Kulturnämnden 

Ekonomikontoret 

2 nej-röster






