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Datum

2003-10-14

Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter:

Ersättare:

Sven-Ingvar Eriksson (m)
Johan Ekström (fp)

Christina Mossberg

Lars-Göran Ljunggren (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)

Anders Björnetun

Rune Lanestrand (fv)
Bengt Larson (s)
Ragnar Sandberg (m)
Bengt Holmkvist (fv)
Bo Carlsson (c)
Margareta Francke (s)

Åsa Johansson

John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Per Sjödahl (mp)
Ole Lund (s)
Anita Karlsson (fv)
Inga-Lill Sandelmark (fv)

Tore Söderberg

3
Ledamöter:

Ersättare:

Annika Villebeck (v)

Kaj Jokitulppo

Madelaine Johansson (v)
Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)

Birger Gustafsson

James Bucci (v)
Kristina Rosell (fp)
Kate Giaever (s)
Madeleine Mosrati (s)
Jeanette Larsson (s)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Marianne Vänerlöv (kd)
John-Evert Wahlström (kd)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Anders Bengtsson (m)
Mikael Andersson (s)

Reidar Josefsson

Joachim Gabre (fp)

Sven Andersson

Gisela Holtersson (s)

Anneli Zackrisson

Elmi Abdiasis (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Margaretha Grimstad (fv)
Anette Ruus (s)
Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)

Peter Göthblad

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Yvonne Lindström (v)
Berit Utberg (v)
Kanslichefen Pär Cederqvist
Controllern Karin Gustafsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

§ 96

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 96

Blad

2003-10-14

Information
Controllern Karin Gustafsson informerade om Delårsrapport augusti 2003.
_______
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Meddelanden (dnr 2003.325)
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Christer Olsson (v). Till ny ersättare har utsetts Berit Utberg (v),
Södergatan 4, 462 34 Vänersborg.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2006.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Christer Olsson
Berit Utberg
PA-service
Informationsenheten
_______

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade motioner 2003
(dnr 2003.383)
Kommunkansliet har givit in en förteckning över till kommunfullmäktige ingivna men ej
slutbehandlade motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 1 oktober 2003, § 227.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade motioner till handlingarna.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid försäljning av mark
för industri m m och vid köp eller försäljning av fastighet
(dnr 2003:350)
Kommunfullmäktige beslöt 1990-01-30, § 2, att priset på industrimark inom
Båbergs industriområde och centralorten Vänersborg skulle vara 66 kr/m2 . I övriga
delar av kommunen skulle tidigare fastställda pris om 43 kr/m2 gälla.
Kommunfullmäktige beslöt 1997-02-25 § 15 att det högsta värde som kommunstyrelsen har rätt att förvärva eller försälja en fastighet till, skall vara
500 000 kr per fastighet. Handel med fastigheter får dock aldrig under ett år
överstiga 2 000 000 kr. Delegationen har senare förts över till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-09-05, § 103, hänvisat till
fastighetsenhetens skrivelse 2003-08-27 och med stöd i denna föreslagit införande
av differentierat pris för industrimark, högsta värdet för förvärv eller försäljning av
en fastighet skulle ökas till 1 00 000 kr samt att det totala beloppet för handel med
fastigheter under ett år skulle slopas.
Fastighetsenheten redovisar i skrivelse 2003-08-27 fördelarna med ett varierat pris
för kommunens mark beroende på exempelvis annonsläge, användbarhet och/eller
tillgänglighet. I skrivelsen redovisas att högsta värde för förvärv eller försäljning av
en fastighet borde ökas till 1 000 000 kr samt att det totala beloppet för handel med
fastigheter under ett år borde slopas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beredning av ärendet den 1 oktober 2003, § 229
Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (m) med instämmande av Astrid
Karlsson Björkman (m) att högsta belopp för förvärv eller försäljning av fastighet
skulle vara oförändrat 500 000 kr samt att sammanlagda beloppet skulle även
fortsättningsvis vara 2 000 000 kr.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag mot Anders Forsströms (m) och Astrid Karlsson Björkmans (m) ovan
redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens
förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 99

2003-10-14

Blad

9

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid
försäljning av mark för industri m m och vid köp eller försäljning av fastighet enligt
nedan.
Priset för industrimark m m inom Trestad Center och centralorten Vänersborg skall
vara oförändrat d v s 66 kr/m2 och i övriga delar av kommunen 43 kr/m2 men att
samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att höja eller sänka markpriset beroende på
områdets annonsläge, användbarhet och/eller tillgänglighet. Det lägsta priset får dock
inte understiga 50 kr/m2 respektive 30 kr/m2.
Kommunfullmäktige beslutar vidare med ändring av beslut 1997-02-25, § 15, höja
högsta belopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förvärva eller försälja
fastighet för, från 500 000 kr till 1 000 000 kr och slopa sammanlagt belopp på 2
000 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen att se över
budgetansvar och reglemente m m för samhällsbyggnadsnämnden med anledning av
den ändrade delegationen.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Forsström (m) yrkade i enlighet med yrkandet i kommunstyrelsen, avslag till
tredje beslutsstycket, med instämmande av Anita Karlsson (fv) och Hans Edsbagge
(mp).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning. Först ställs proposition på de två första beslutsstyckena och därefter kommunstyrelsens förslag mot Anders Forsströms (m) m fl yrkande om avslag till tredje
beslutsstycket.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige godkände föreslagen propositionsordning.
Ordföranden ställde proposition på de två första beslutsstyckena och fann att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställde ordföranden proposition, vad gällde tredje beslutsstycket, på
kommunstyrelsens förslag mot Anders Forsströms (m) m fl ovan redovisade
yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärdes.
Följande voteringsordning godkändes. Den som röstar för kommunstyrelsens
förslag, röstar ja och den som röstar för Anders Forsströms (m) m fl yrkande,
röstar nej.
Vid voteringen avgavs 34 ja-röster och 16 nej-röster. En ledamot avstod från att
rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet. Astrid Karlsson-Björkman (m),
Sven-Ingvar Eriksson (m), Anders Forsström (m), Anders Björnetun (kd), Rune
Lanestrand (fv), Bengt Holmkvist (fv), John-Åke Ericsson (kd), Anita Karlsson
(fv), Inga-Lill Sandelmark (fv), Gunnar Lidell (m), Marianne
Vänerlöv (kd), John-Evert Wahlström (kd), Hans Edsbagge (mp), Anders Bengtsson (m) och Peter Göthblad (fv).
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomifunktionen
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-10-14 § 99.

Astrid Karlsson-Björkman (m)

Nej

Annika Larson-Lindlöf (s)

Ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Nej

Kaj Jokitulppo (v)

Ja

Madelaine Johansson (v)

Ja

Gunnar Lidell (m)

Nej

Christina Mossberg (fp)

Ja

Birger Gustafsson (c)

Ja

Lars-Göran Ljunggren (s)

Ja

James Bucci (v)

Ja

Anne Sophie Aronsson (s)

Ja

Kristina Rosell (fp)

Ja

Sven G Johansson (s)

Ja

Kate Giaever (s)

Ja

Lutz Rininsland (v)

Ja

Madeleine Mosrati (s)

Ja

Lars G Blomgren (fp)

Ja

Jeanette Larsson (s)

Ja

S Anders Larsson (s)

Ja

Marianne Vänerlöv (kd)

Nej

Monika Gustavsson (s)

Ja

John-Evert Wahlström (kd)

Nej

Hans Edsbagge (mp)

Nej

Anders Forsström (m)

Nej

Lennart Niklasson (s)

Ja

Kjell Nilsson (s)

Ja

Anders Björnetun (kd)

Nej

Marianne Karlsson (c)

Ja

Rune Lanestrand (fv)

Nej

Anders Bengtsson (m)

Nej

Bengt Larson (s)

Ja

Reidar Josefsson (s)

Ja

Ragnar Sandberg (m)

Avstår

Sven Andersson (fp)

Ja

Bengt Holmkvist (fv)

Nej

Anneli Zackrisson (s)

Ja

Bo Carlsson (c)

Ja

Elmi Abdiasis (s)

Ja

Åsa Johansson (s)

Ja

Tove af Geijerstam (fp)

Ja

John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Tore Söderberg (mp)
Ole Lund (s)

Nej
Ja
Nej
Ja

Anita Karlsson (fv)

Nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Nej

Peter Göthblad (fv)

Nej

Anette Ruus (s)

Ja

Håkan Gustafsson (s)

Ja

Stefan Kärvling (v)

Ja

Dan Nyberg (s)

Ja
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Yttrande över nytt aktieägaravtal avseende Västtrafik AB (dnr 2003:223)
Enligt lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik skall det i varje län finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter. Länstrafikansvariga i Västra Götaland är Regionen och kommunerna
gemensamt. Länstrafikansvariga skall inneha samtliga aktier i bolaget.
Aktieägaravtalet som ingicks 1998 har på uppdrag av samtliga ägare sagts upp i
december 2002. Avtalet upphör därmed att gälla den 31 december 2003.
År 2001 gjordes en avtalsöversyn som ägarna lämnat synpunkter på. En politiskt
tillsatt arbetsgrupp med representanter för ägarna har, med utgångspunkt från
inkomna yttranden, arbetat med frågor rörande bl a fördelningsmodellen. I januari
2003 övertog det regionala ägarrådet den tidigare politiska arbetsgruppens uppdrag
och har därefter lagt fram ett förslag till aktieägaravtal, uppdragsavtal, bolagsordning, arbetsordning för ägarrådet samt principer för fördelning av tillskott till kollektivtrafiken i Västra Götaland.
I aktieägaravtalet görs en överenskommelse mellan Regionen och de 49 kommunerna om hur kollektivtrafiksystemet skall utvecklas. Vidare regleras bl a hur stort
aktiekapitalet skall vara och hur det skall fördelas mellan parterna i bolaget, bolagets uppgifter, bolagsordning, styrelse, bolagsstämma, finansiering samt giltighetstid.
Förslag till nytt aktieägaravtal och kostnadsfördelningsmodell har presenterats för
ägarna. Det nya avtalet avses undertecknas vid ägarforum den 21 november 2003.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade om ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 2003-09-17.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 1 oktober 2003, § 230.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till aktieägaravtal avseende

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Västtrafik AB. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna avtalet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Jäv
Sven-Ingvar Eriksson (m) anmälde att han inte deltog i beslutet på grund av jäv.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Västtrafik AB
Kommunkansliet
_______

Utdragsbestyrkande
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Antagande av ny byggvattentaxa (dnr 2003.387)
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-09-05, § 96, föreslagit
ändring av ”Taxa för Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” under § 13 mm 4a.
Mom 4
a) För s k byggvatten vid byggnation av bostadsfastighet genom anslutning till
servisledning eller annan anslutning som VA-verket godkänner och därtill monterad
vattenmätare, skall erläggas brukningsavgift för vattenförsörjning enligt mom 1 a och
b.
Sker ej mätning av byggvatten, skall erläggas en fast brukningsavgift per lägenhet
som byggs enligt beviljat byggnadslov.
Byggvattenavgift för en (eller första) lägenheten 300 kr/månad, för varje ytterligare
lägenhet erläggs 50 kr/månad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 1 oktober 2003, § 234
.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ovan redovisade ändringar i § 13, mom 4a ”Taxa för
Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar”.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande
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Antagande av barnomsorgstaxa att gälla från 2004-01-01
(dnr 2003.399)
Regeringen har beslutat att från 2004-01-01 höja avgiftstaket för förskolebarn och
skolbarn. Detta får till följd att statsbidraget minskar och de införanderegler som
funnits 2002 och 2003 upphör att gälla.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2003-09-22, § 127, mot
bakgrund av ovan redovisade ändringar, förslagit ny taxa inom barnomsorgen.
I beslutet finns angivet att ”Avgiften debiteras för innevarande månad 11 mån/år”.
Denna skrivning skall rätteligen vara ”Avgiften debiteras för innevarande månad 12
mån/år”.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 1 oktober 2003, § 235
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ny barnomsorgstaxa för Vänersborgs kommun i enlighet
med barn- och ungdomsnämndens beslut 2003-09-22, § 127, med ovan redovisad
redaktionell ändring.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Barn- och ungdomsnämnden
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande

