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Datum

2002-12-04

Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter::

Sven-Ingvar Eriksson (m) ordf
Rune Lanestrand (fv) 2:e v ordf
S Anders Larsson (s) 1:e v ordf
Birgit Larsson (fv)

ersatt av Roger Karlsson (fv)

Sven Karlson (fv)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
John-Åke Ericsson (kd)
Bo Carlsson (c)
Lars G Blomgren (fp)
Per Sjödahl (mp)
Anne Sophie Aronsson (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Marie Dahlin (s)
Stina Persson (s)
Lutz Rininsland (v)

ersatt av Kjell Nilsson (s)

Bilaga 2
3
Närvarande ersättare
Anders Forsström (m)
Gunnar Lidell (m)
Orvar Carlsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Mauritz Björnberg (fp)

§ 281

Monika Gustavsson (s)
Sven G Johansson (s)
Reidar Eriksson (s)

Övriga deltagande

Personal- och organisationschefen Sten Selander
Kommunjuristen Mats Dahlbom
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

§ 281
§ 281
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Information
-

-

Justerande sign

Blad

Kommunjuristen Mats Dahlbom informerade om extraärendet ”Delegation att
teckna nya avtal om kommunens försäkringar”
(dnr 2002.500)
Lars-Göran Ljunggren (s) informerade om ”Politisk organisation m m
mandatperioden 2003-2006” (dnr 2002.491)
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Ordförandeinformation
Den 22 november Ägarforum med Västtrafik
Den 27 november besök av företagsledningen vid SWEP
Den 28 november presskonferens i Trollhättan om neddragningar vid Saab
Automobile AB
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Vedeldningspolicy för Vänersborgs kommun (dnr 2002.433)
Ett förslag till vedeldningspolicy har tagits fram för de kommuner som deltar i
Miljösamverkan Västra Götalands län m. fl. Förslaget har tagits fram för att
underlätta för kommunerna att ta fram en egen vedeldnings-policy. Syftet med de
åtgärder som föreslås, är att minska olägenheter med fastbränsleanvändning och
därigenom underlätta användandet av den för-nyelsebara energikällan biobränsle.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i beslut den 8 oktober 2002 (§ 91) beslutat
föreslå kommunstyrelsen att anta föreliggande policy med vissa förändringar.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irené Larsson har informerat i ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde 2002-11-20, § 269.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar vedeldningspolicy för Vänersborgs kommun
________
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas följande uttalande av Rune Lanestrand (fv).
”Nya forskningsrön visar att pyreldning inte är så miljöfarlig som man tidigare
trott. Det visar en doktorsavhandling vid Chalmers i Göteborg. Vid eldning vid låg
temperatur innehåller röken i stället höga halter av nyttiga antioxi-danter som
anses motverka såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar.
-Men om värmen i flamman stiger till 850 grader, som i en vanlig modern
vedpanna förvandlas antioxidanterna till andra, hälsofarliga, antioxidanter enligt
Jennica Kjällstrand som skrivit avhandlingen.
Om temperaturen höjds till 950 trader, som i en högeffektiv, miljöklassad pannan,
försvinner även de farliga ämnena. Röken från en sådan panna är i princip helt ren
och nästan osynlig Bra för miljön men man missar de nyttiga antioxidanterna. –De
finns i röken från småskalig ”myseldning” med en temperatur på upp till 800
grader i flamman skriver Jennica Kjällstrand.
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De nya forskningsrönen om vedeldning bör naturligtvis beaktas vid tillämpningen
av kommunens vedeldningspolicy.”
_______

Utdragsbestyrkande
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Politisk organisation m m mandatperioden 2003-2006 (dnr 2002.491)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-09-19, § 211, uppdragit åt en
parlamentariskt sammansatt grupp att se över den politiska organisationen.
Organisationsberedningens förslag ”Översyn av den politiska organisatio-nen”
(dnr 2001.387) har behandlats i kommunstyrelsen och senare
2002-06-18, § 44, av kommunfullmäktige, där ärendet återremitterades till
kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna och Centerpartiet har efter valet i september 2002, kommit
överens om att ingå en kommunal koalitionsregering under mandat-perioden
2003-2006. Partierna kommer under samma tid att ha valteknisk samverkan med
Vänsterparitet.
Utifrån ovan redovisade överenskommelse har partierna i skrivelse
2002-11-25 föreslagit förändringar i bland annat den politiska organisationen.
En kulturnämnd skulle inrättas med ansvar för allmänkultur, bibliotek, teater och
konsthal. Ev övriga ansvarsområden skulle analyseras av den nya nämnden i sin
programförklaring. Föreningsbidrag skulle handhas av nämnden.
Förvaltningsorganisationen skulle vara gemensam med barn- och
ungdomsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden skulle ha 13 ledamöter och 13 ersättare
Byggnadsnämnden
7
7
Valnämnden
3
3
Revisionsnämnden
7
3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
7
7
Kulturnämnden
5
5
Inom kommunstyrelsen skulle bildas ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter
och fem ersättare. Arbetsutskottet skulle börja arbeta den 1 januari 2003.
Arbetsuppgifterna föreslogs bl a vara ärendeberedning, budgetberedning
organisationsutveckling och långsiktig personalför-sörjning.
Ett förhandlingsutskott skulle tillsättas med fem ledamöter
En demokrati- och integrationsberedning skulle tillsättas med 7 ledamöter och 7
ersättare samt med närvarorätt för miljöpartiet.
En styrgrupp för drogfrågor skulle inrättas med tre ledamöter.
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Inom tjänstemannaorganisationen skulle inrättas en ny tjänst som kommunchef.
Följande arvoden redovisades i förslaget
Kulturnämndens ordförande arvoderas med 10 %
Kulturnämndens vice ordförande arvoderas med 5 %
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller deltidsarvo-derad
med minst 40 % skall arvoderas med 7 %
Inom kommunstyrelsen inrättas en andre vice ordförande som arvoderas
med 60 %
Ordförande i Agenda 21 arvoderas med 20 %.
Under överläggningarna yrkade Astrid Karlsson Björkman ( m) för moderaterna,
folkviljan, kristdemokraterna och folkpartiet avslag på förslaget om att inom
tjänstemannaorganisationen inrätta en ny tjänst som kommunchef. I övrigt
meddelades att ledamöterna för ovan redovisade partier inte deltog i beslutet då
man ej haft möjlighet att tillsammans med den kommande majoriteten diskutera
förslagen.
Per Sjödahl (mp) yrkade avslag till förslaget att
- ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller
deltidsarvoderad med minst 40 % skulle arvoderas med 7 %
- inrätta ett kommunstyrelsens arbetsutskott
- inom tjänstemannaorganisationen skulle inrättas en ny tjänst som kommunchef.
Per Sjödahl yrkade vidare att förslaget om en demokrati- och integrationsberedning med 7 ledamöter och 7 ersättare samt med närvarorätt för miljöpartiet
skulle ändras till att ha 8 ledamöter och 8 ersättare.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade för socialdemokraterna och Bo Carlsson (c)
för centerpartiet, bifall till beredningens förslag i sin helhet.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens förslag att inrätta en ny tjänst som kommunchef mot yrkandet om avslag
och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag. Votering
begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Den som stöder
beredningens förslag att inrätta en ny tjänst som kommunchef röstar ja. Den som
stöder Astrid Karlsson Björkmans ( m) och Per Sjödahls (mp) yrkade om avslag,
röstar nej. Vid voteringen avgavs 7 ja-röster; S Anders Larsson (s), Bo Carlsson
(c), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s), Kjell Nilsson (s),
Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v).
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8 nej-röster avgavs; Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson (fv), Sven Karlson
(fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Lars G Blomgren
(fp), Per Sjödahl (mp) och Sven-Ingvar Eriksson (m). Ordföranden fann därmed
att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet om avslag att inom
tjänstemannaorganisationen inrätta en ny tjänst som kommunchef.
Ordföranden ställde därefter proposition på beredningens förslag att ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller deltidsarvoderad med minst
40 % skulle arvoderas med 7 %, mot Per Sjödahls (mp) yrkande om avslag och
fann att kommunstyrelsen beslutade bifalla beredningens förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på beredningens förslag att inrätta ett
kommunstyrelsens arbetsutskott mot Per Sjödahls (mp) yrkande om avslag och
fann att kommunstyrelsen beslutade bifalla beredningens förslag.
Härefter ställde ordföranden proposition på beredningens förslag att en
demokrati- och integrationsberedningen skulle ha 7 ledamöter och 7 ersättare
mot Per Sjödahls (mp) yrkande att denna beredning skulle ha 8 ledamöter och 8
ersättare och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag.
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: Den som stöder
beredningens förslag om 7 ledamöter och 7 ersättare i demokrati- och
integrationsberedningen, röstar ja och den som stöder Per Sjödahls (mp)
yrkande, röstar nej. Vid voteringen avgavs 7 ja-röster; S Anders Larsson (s), Bo
Carlsson (c), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s), Kjell
Nilsson (s), Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v). En nej-röst avgavs av Per
Sjödahl (mp). Ordföranden fann därmed att kommunstyrelsen beslutat
bifalla beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar inrätta en kulturnämnd med ansvar för allmän-kultur,
bibliotek, teater och konsthall. Eventuellt övriga ansvarsområden analy-seras av den
nya nämnden i sin programförklaring. Föreningsbidragen skall handhas av nämnden.
Förvaltningsorganisationen skall vara gemensam med barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
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att i samråd med ekonomistaben ta fram förslag till uppdelning av budget för år
2003.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att
Samhällsbyggnadsnämnden skall ha
Byggnadsnämnden
Valnämnden
Revisionsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kulturnämnden
-

13 ledamöter och 13 ersättare
7
7
3
3
7
3
7
7
5
5

Kulturnämndens ordförande arvoderas med 10 %
Kulturnämndens vice ordförande arvoderas med 5 %
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller
deltidsarvoderad med minst 40 %, arvoderas med 7 %
Inom kommunstyrelsen inrättas en andre vice ordförande som arvoderas
med 60 %
Ordförande i Agenda 21 arvoderas med 20 %

Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson (fv), Sven Karlson (fv), Astrid
Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Lars G Blomgren (fp), och
Sven-Ingvar Eriksson (m) har meddelat att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att inom kommunstyrelsen bildas
- ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare där arbetsuppgifterna föreslås bland annat vara ärendeberedning, budgetberedning,
organisationsutveckling och att inom det personalpolitiska området hantera de
frågor som bedöms vara strategiskt viktiga och som finns dokumenterade i
Vänersborgs kommuns personalpolicy. Beredningsutskottet upphör och dess
uppgifter enligt delegationsordning, övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
- ett förhandlingsutskott med fem ledamöter som tillika är personalorgan och
pensionsmyndighet
- en demokrati- och integrationsberedning, med sju ordinarie ledamöter
och sju ersättare samt med närvarorätt för miljöpartiet
- en styrgrupp för drogfrågor inrättas med tre ledamöter
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Kommunstyrelsen uppdrar åt kanslichefen att ta fram erforderliga delegationsordningar och reglementen.
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till ovanstående, att ärendet
”Översyn av den politiska organisationen” dnr 2001.387, avslutas och läggs till
handlingarna.
_______
Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson (fv), Sven Karlson (fv), Astrid
Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Lars G Blomgren (fp), och
Sven-Ingvar Eriksson (m) har meddelat att de inte deltar i beslutet.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kansliet
PA-service
Ekonomistaben
Ärende 2001.387
_______
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Överenskommelse att förbättra förutsättningarna för Vänersjöfarten
(dnr 2002.341)
Staten, genom näringsdepartementet, har utsett Jörgen Andersson till
förhandlingsman vad gäller frågan om Vänersjöfartens framtid.
Karlstad, Mariestads, Lidköpings, Gullspångs, Kristinehamns, Åmåls och
Vänersborgs kommuner samt Vänerhamn AB, dess delägare, Region Värmland
och Västra Götalandsregionen, Göteborgs Hamn AB och Vänerns
Seglationsstyrelse har tillsammans med statens utredningsman Jörgen Andersson,
arbetat fram en överenskommelse om Vänersjöfarten.
Kommunstyrelsens ordförande har fortlöpande informerat kommunstyrelsens
ledamöter om förhandlingarna.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2002-10-15, § 103, att ställa sig
bakom ”Överenskommelse om Vänersjöfarten” daterad 2002-09-30.
I enlighet med § 2 i ovan redovisade överenskommelse om Vänersjöfarten, har
aktieöverlåtelser nu ägt rum. Kallelse till extra bolagsstämma i Vänerhamn AB har
kommit in till kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner aktieöverlåtelseavtalet. Till ombud för kom-munen
vid extra bolagsstämman den 19 december 2002 utser kommunstyrel-sen
kommunstyrelsens ordförande Sven-Ingvar Eriksson som ges mandat att rösta för
de förslag om ändring i bolagsordningen m m i enlighet med vad som redovisas i
skrivelse från Karlstad kommun av den 15 november. Mandatet innefattar vidare
att rösta för att Reidar Josefsson (s) utses till ledamot i Vänerhamn AB:s styrelse.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Vänerhamn AB
Sven-Ingvar Eriksson (m)
Reidar Josefsson (s)
Mauritz Björnberg (fp)
Ekonomistaben
_______
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Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning
av delegationsbeslut för tiden 2002-11-20 – 2002-12-03. Besluten finns
tillgängliga i protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott
kommunstyrelsens beredningsutskott
kanslichefen
ekonomichefen
personal- och organisationsstaben
markingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
_______
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Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2002.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Delegation att teckna nya avtal om kommunens försäkringar
(dnr 2002.500)
Kommunens försäkringsavtal löper ut vid kommande årsskifte. För när-varande
befinner sig kommunen i ett upphandlingsarbete för att kunna teckna nya avtal
som skall träda i kraft vid årsskiftet. På grund härav föreslås att kommunjuristen
Mats Dahlbom får mandat att teckna nya avtal om kommunens försäkringar för
perioden 2003-01-01 – 2005-12-31, med möjlighet för kommunen till
förlängning ett plus ett år.
Under överläggningarna yrkade ordföranden på återremiss av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunkansliet.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Mats Dahlbom
_______

Utdragsbestyrkande
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2002-11-12 -- 2002-11-26
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