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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12

Motion om att vidga uppdraget för kvarteret Läroverket
KS 2016/373

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen utan bifall.

Sammanfattning av ärendet
Dan Åberg(M) och Henrik Josten (M) har i motion, inkommen till Vänersborgs 
kommun den 7 oktober 2016, yrkat att kommunfullmäktige ska besluta att vidga 
planeringen av kv. Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil för 
att harmoniera med kulturaxelns arkitektur. I motionen anförs bl.a. att processen med 
utformning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas. 
Fler alternativ för kv. Läroverket vore därför lämpliga att ta fram. Till utredningen bör 
läggas ett alternativ med en modern sessionssal som även ger möjlighet till konserter, 
teater, utövande av kulturverksamhet i övrigt och skola.
Presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har i slutet av oktober 2017 enats om att den nya sessionssalen ska 
uppföras på samma plats som den nuvarande. Mot denna bakgrund saknas skäl att vidga 
uppdraget för kv. Läroverket till att även innefatta en sessionssal. Motionen bör därmed 
lämnas utan bifall.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2017-03-23, § 39
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2017-01-30, § 6
Delegeringsbeslut 2016-11-07
Kommunfullmäktige protokoll 2016-10-26, § 164
Motion från Dan Åberg (M) och Henrik Josten (M) 2016-10-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, nämligen beredningens 
förslag och Gunnar Lidells (M) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställde beredningens förslag under proposition, och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit beredningens förslag.

89



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-01-15 Dnr: KS  2016/373

Handläggare
Olof Petersson
olof.petersson@vanersborg.se
0521-72 24 27

Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningen

Svar på motion om att vidga uppdraget för kv. Läroverket 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen utan bifall.

Motionen och dess innehåll
Dan Åberg(M) och Henrik Josten (M) har i motion, inkommen till Vänersborgs kom-
mun den 7 oktober 2016, yrkat att kommunfullmäktige ska besluta att vidga planeringen 
av kv. Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil för att harmoni-
era med kulturaxelns arkitektur.
I motionen anförs i huvudsak följande. Nuvarande sessionssal är behäftad med stora 
brister och en ombyggnad är förenad med betydande kostnader. Processen med utform-
ning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas. Fler alter-
nativ för kv. Läroverket vore därför lämpliga att ta fram. Till utredningen bör läggas ett 
alternativ med en modern sessionssal som även ger möjlighet till konserter, teater, utö-
vande av kulturverksamhet i övrigt och skola. Ett sådant alternativ behöver samordnas 
med Västra Götalandsregionen. Utformning och arkitektur ska finnas med från start i 
planeringen. Förslagsvis bör man utgå från det gamla läroverkets fasad.

Beredning
Kommunfullmäktige har i beslut den 26 oktober 2016, § 164, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har sedermera i delegationsbeslut den 7 november 2016 beslutat att 
motionen ska remitteras även till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritids-
nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut den 30 januari 2017, § 6, yttrat sig över motio-
nen.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 39, beslutat att meddela kommun-
fullmäktige att utredning enligt motionen avvaktas till dess inriktningsbeslut tagits av 
fullmäktige avseende äskade investeringsmedel för sessionssalen.

Bedömning
Nuvarande sessionssal kommer att rivas. Rivningslov är meddelat och arbetena ska på-
börjas så snart upphandlingen vunnit laga kraft. Presidierna för kommunstyrelsen, sam-
hällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i slutet av oktober 2017 
enats om att den nya sessionssalen ska uppföras på samma plats som den nuvarande. 
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Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-01-15 Dnr: KS 2016/373

Samhällsbyggnadsnämnden, fastighetsutskottet, har härefter i beslut den 30 november 
2017, § 67, gett fastighetsenheten i uppdrag att ta fram underlag till ansökan om planbe-
sked för ändring av den detaljplan som omfattar bl.a. sessionssalen (Detaljplan för del 
av kv. Myrten). En planändring krävs med hänsyn till den begränsade byggrätten, som i 
praktiken endast medger en byggnad med ellipsformad planform.
Lokaliseringsfrågan är sålunda slutligt avgjord till förmån för platsen för den nuvarande 
sessionssalen. Därmed är det inte aktuellt att, enligt vad motionärerna yrkar, vidga upp-
draget för kv. Läroverket till att även innefatta en ny sessionssal. Föreliggande motion 
bör vid sagda föhållande lämnas utan bifall. 

Sammanfattning av ärendet
Dan Åberg(M) och Henrik Josten (M) har i motion, inkommen till Vänersborgs kom-
mun den 7 oktober 2016, yrkat att kommunfullmäktige ska besluta att vidga planeringen 
av kv. Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil för att harmoni-
era med kulturaxelns arkitektur. I motionen anförs bl.a. att processen med utformning 
av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas. Fler alternativ 
för kv. Läroverket vore därför lämpliga att ta fram. Till utredningen bör läggas ett alter-
nativ med en modern sessionssal som även ger möjlighet till konserter, teater, utövande 
av kulturverksamhet i övrigt och skola.
Presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritids-
nämnden har i slutet av oktober 2017 enats om att den nya sessionssalen ska uppföras 
på samma plats som den nuvarande. Mot denna bakgrund saknas skäl att vidga uppdra-
get för kv. Läroverket till att även innefatta en sessionssal. Motionen bör därmed lämnas 
utan bifall.

Berit Hallersbo Olof Petersson
Tf. utvecklingschef Jurist

Sändlista
1. Dan Åberg
2. Henrik Josten
3. Kultur- och fritidsnämnden
4. Samhällsbyggnadsnämnden
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Vänersborgs kommun 	SAMMANTRADESPROTOKOLL 	 13(20) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2017-03-23 

§ 39  

Yttrande över motion om att "vidga uppdraget för 
kvarteret Läroverket" 
Dnr SBN 2011/163 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att utredning 
enligt motionen, avvaktas till inriktningsbeslut tagits av Kommunfullmäktige 
avseende äskade investeringsmedel för sessionssalen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna till Kommunfullmäktige 
förvaltningens skrivelse daterad 2017-03-02. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fått motion från Dan Åberg (M) och 
Henrik Josten (M) "Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket ". 
Motionärerna föreslår att:" Processen med utformningen av kvarteret Läroverket och 
handlingsplan för sessionssalen i kommunhuset borde samordnas. Fler alternativ för 
kvarteret Läroverket vore då lämpligt att ta fram " 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, 2017-01-26, § 5, att äska 30 Mkr hos 
Kommunfullmäktige, för att bygga ny sessionssal med likvärdig storlek och 
placering som nuvarande sessionssal. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-02 

Sändlista 

Kommunfullmäktige, förvaltningschefen, fastighetschefen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

92



Yttrande  2017-04-04    SBN 2011 / 163

Samhällsbyggnadsnämnden  

Yttrande över motion: 
”Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket ”

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har fått motion från Dan Åberg (M) och Henrik 
Josten ( M): ” Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket ”. Motionärerna 
föreslår att:” Processen med utformningen av kvarteret Läroverket och 
handlingsplan för sessionssalen i kommunhuset borde samordnas. Fler al-
ternativ för kvarteret Läroverket vore då lämpligt att ta fram ” 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, 2017-01-26,  § 5, att äska 30 Mkr 
hos Kommunfullmäktige, för att riva sessionssalen och därefter bygga ny 
sessionssal med likvärdig storlek och placering som nuvarande sessionssal. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- meddela kommunfullmäktige att utredning enligt motion, avvaktas till 
inriktningsbeslut tagits av Kommunfullmäktige avseende äskade investe-
ringsmedel för sessionssalen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Gunnar Björklund 
Fastighetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                    Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

2016-10-26 1 (1)

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

§ 164 Dnr KS 2016/373

Motion om att vidga uppdraget för kvarteret Läroverket

Ärendebeskrivning 

Dan Åberg (M) och Henrik Josten (M) har kommit in med en motion daterad 2016-10-05.

Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige skulle besluta 
att vidga planeringen för kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i 
byggnadsstil så den smälter in i kulturaxelns arkitektur.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Dan Åberg  (M) presenterade motionen.

Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.
_________ 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handlingar
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