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Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter:

Ersättare:

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Kerstin Andersson-Carlsson

Johan Ekström (fp)
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)
Rune Lanestrand (fv)
Bengt Larson (s)
Ragnar Sandberg (m)
Bengt Holmkvist (fv)
Bo Carlsson (c)
Margareta Francke (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Ole Lund (s)
Anita Karlsson (fv)
Inga-Lill Sandelmark (fv)
Madelaine Johansson (v)

Peter Göthblad

3
Ledamöter:

Ersättare:

Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)
James Bucci (v)
Kristina Rosell (fp)
Kate Giaever (s)
Madeleine Mosrati (s)

Klas-Uno Francke

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)
Joachim Gabre (fp)

Christina Mossberg

Gisela Holtersson (s)

Kerstin Johansson

Elmi Abdiasis (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Roger Karlsson (fv)
Anette Ruus (s)

May-Britt Robertsson

Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Tore Söderberg (mp)

Joakim Appelgren

Åsa Johansson (s)

platsen tom

Kaj Jokitulppo (v)

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Birger Gustafsson (c)
Yvonne Lindström (v)
Berit Utberg (v)
Stefan Larsson (v)
Sven Andersson (fp)

§§ 52 - 58

Ann-Christin Lind (kd)
Lennart Bäckemo (fv)
Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Fråga om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Fyrstadskansliet avseende
verksamhetsåret 2003 (dnr 2004.210)
Kommunalförbundet Fyrstadskansliet har fastställt verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning med tillhörande redovisningsprinciper.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 26 maj 2004, § 154.
Noteras att ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde att han inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Till ordförande under denna paragraf utsågs Anita Karlsson (fv).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2003 avseende
Kommunalförbundet Fyrstadskansliet, samt beviljar ansvarsfrihet enligt revisorernas
förslag
_______
Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet
i detta ärende på grund av jäv
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s), Bo Carlsson (c) och Lars G Blomgren (fp) anmälde att de
inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunalförbundet Fyrstadskansliet
_______

Utdragsbestyrkande
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Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
avseende verksamhetsåret 2003 (dnr 2004.198)
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt bokslut och
årsredovisning för 2003, inkluderande resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 26 maj 2004, § 155.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2003
_______
Jäv
Johan Ekström (fp) och Kate Giaever (s) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Jäv
Bo Carlsson (c), Kate Giaever (s), Ragnar Sandberg (m) och Johan Ekström (fp)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av
jäv
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
_______

Utdragsbestyrkande
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Pensionspolicy för Vänersborgs kommun (dnr 2004.230)
Nya pensionsavtal har öppnat möjligheter för flexiblare pensionslösningar inom den
kommunala sektorn.
Personalkontoret har upprättat en pensionspolicy för Vänersborgs kommun av
vilken framgår vilka pensionslösningar som accepteras och hur arbetet med pensionsfrågorna ska bedrivas.
Pensionspolicyn skall omfatta alla anställda och förtroendevalda i kommunen.
Pensionspolicyn skall användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och
bland annat hjälpa kommunen att attrahera och behålla kompetent personal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och förhandlingsutskottet har informerats vid
sammanträde 2004-05-05, § 51.
Kommunstyrelsen informerades vid sammanträde 2004-05-26, § 150, av personalchefen Sten Selander, förhandlingschefen Kent Johansson och utvecklingsledaren
Kenneth Borgmalm.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 2 juni 2004, § 165.
Utvecklingsledaren Kenneth Borgmalm gav ytterligare information i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar pensionspolicy för Vänersborgs kommun.
Samtidigt upphör ”Personalpolicy vid verksamhetsförändringar”, daterad 1995-0614, att gälla.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut

Prot utdrag till

Justerande sign

Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Personalkontoret
Författningarna
_______
Utdragsbestyrkande
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Fastställande av renhållningstaxa för Vänersborgs kommun
(dnr 2004.241)
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-05-13, § 62, beslutat
föreslå kommunfullmäktige fastställa höjning av renhållningstaxa för Vänersborgs
kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 2 juni 2004, § 167.
Taxan redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde.
Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) att renhållningstaxan inför år
2005, skulle justeras enligt Renhållningsindex R77:2. Den procen-tuella förändringen mellan oktober 2003 och oktober 2004 skulle ligga till grund för taxeändringen.
Anita Karlsson (fv) yrkade bifall till Lars G Blomgrens (fp) förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Lars G Blomgrens (fp) och Anita Karlssons (fv) ovan
redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till renhållningstaxa
för Vänersborgs kommun att gälla från 2005-01-01.
_______
Reservation
Lars G Blomgren (fp), Anita Karlsson (fv), Bengt Holmkvist (fv), Orvar Carlsson
(kd) Anders Forsström (m), och Astrid Karlsson Björkman (m) reserverade sig
mot beslutet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) med instämmande av Bo
Carlsson (c), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johan Ekström (fp) yrkade, med instämmande av Anita Karlsson (fv), att renhållningstaxan inför år 2005, skulle justeras enligt Renhållningsindex R77:2. Den
procentuella förändringen mellan oktober 2003 och oktober 2004 skulle ligga till
grund för taxeändringen.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johan Ekströms (fp) ovan redovisade yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet:.Tove af Geijerstam (fp), Johan
Ekström (fp), Lars G Blomgren (fp), Kristina Rosell (fp), Christina Mossberg (fp),
Kerstin Andersson-Carlsson (m), Anders Bengtsson (m), Gunnar Lidell (m),
Ragnar Sandberg (m), Astrid Karlssson-Björkman (m), Anders Forsström (m),
Peter Göthblad (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv), Bengt Holmkvist (fv), Anita Karlsson (fv), Roger Karlsson (fv), Marianne Vänerlöv (kd), John-Evert Wahlström
(kd), John-Åke Ericsson (kd) och Orvar Carlsson (kd).
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande
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Förändring av område samt tillägg till taxa avseende parkeringskort för
boende (dnr 2004.191)
Kommunfullmäktige fattade 1991-02-26, § 16, beslut om taxor för boendeparkering inom centrala delar av Vänersborgs kommun. Vid kommunfullmäktiges beslut
1996-06-25, § 57, reviderades taxan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2004-04-15, § 53, att föreslå fullmäktige besluta
om förändring av område samt taxa för boendeparkering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 26 maj 2004, § 156.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förändring av område samt taxa för boendeparkering i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2004-04-15, § 53
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande
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Borgensförbindelse för Trestadsregionens Avfalls AB (TRAAB)
(dnr 2004.147)
TRAAB har kommit in med en begäran om att kommunen tecknar borgen i enlighet
med en översänd borgenförbindelse.
Kommunkansliet redovisade i skrivelse 2004-04-28 att bakgrunden till TRAAB:s
begäran är att bolaget hos Miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till
verksamhet vid avfallsanläggningen i Häljestorp. Tillstånd får endast meddelas om
säkerhet kan ställas för kostnader för efterbehandling och återställning som verksamheten kan ge upphov till.
Av ovan redovisad skrivelse framgår att enligt gällande konsortialavtal har
TRAAB:s medlemskommuner godkänt en garanti av samma innebörd som den
borgensförbindelse som TRAAB nu önskar få godkänd.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 9 juni 2004, § 179.
Kommunstyrelsen informerades om ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner den redovisade borgensförbindelsen och tecknar
borgen enligt densamma. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) och ekonomichefen Thomas
Sannemalm att underteckna borgensförbindelsen.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Trestadsregionens Avfalls AB

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 57

Justerande sign

2004-06-22

Trollhättans stad
Uddevalla kommun
Färgelanda kommun
Lilla Edets kommun
Melleruds kommun
Ekonomikontoret
_______
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Delårsrapport april 2004 (dnr 2004.240)
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport t o m april 2004 som ekonomichefen Thomas Sannemalm och controllern Karin Gustafsson redovisade vid sammanträdet.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som bestått av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 2 juni 2004, § 164.
Sedan överläggningarna avslutats tillfördes beslutsmeningen en redaktionell ändring
som framgår av beslutet nedan.
Kommunstyrelsens beslut
Mot bakgrund av kommunförbundets senaste skatteprognos, besked i regeringens vårbudget om återbetalning av statsbidrag samt prognostiserade underskott i
nämnderna kan kommunstyrelsen konstatera att det föreligger en kraftig obalans i
kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen har redan fattat beslut om extraordinära
åtgärder under innevarande år. I beslutet uppmanas samtliga nämnder att fatta
samma beslut. Detta för att på kort sikt nedbringa det befarade underskottet.
Kommunstyrelsen ser mycket allvarligt på den resultatförsämring som framgår i
delårsboksluten och förutsätter att nämnderna intensifierar arbetet med att genomföra mer långsiktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad budgetnivå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att följa upp nämndernas ramanpassningsarbete i tät dialog med nämndernas presidier.
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport t. o. m. april 2004 till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 58

2004-06-22

Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
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14

Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens
förslag med instämmande av Lars G Blomgren (fp) och Anders Forsström (m).
Kommunfullmäktiges beslut

Prot utdrag till

Blad

Samtliga nämnder
_______

Utdragsbestyrkande
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Mål- och resursplan 2005-2007 budget (dnr 2004.182)
Sedan nämnderna lämnat in sina budgetförslag m m har ekonomistaben på
kommunstyrelsens ordförandes uppdrag sammanställt förslag till Mål- och resursplan för år 2005-2007.
Kommunstyrelsen informerades vid sammanträde 2004-06-02, § 163, av ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist. Redovisades
även genomförda MBL-förhandlingar.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som bestått av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 9 juni 2004, § 178.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist närvarade vid dagens sammanträde för att ge möjlighet till ytterligare information.
Yrkanden
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) redovisade, enligt nedan, beredningens
förslag som är socialdemokraternas och centerpartiets gemensamma förslag samt
yrkade bifall detsamma.
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2005 till 22:64 per skattekrona, vilket innebär en höjning med 50 öre jämfört med 2004.
2. Kommunfullmäktige fastställer VA-taxa för 2005 enligt bilaga i budgetmaterialet
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2005-2007
4. För tecknade löneavtal under 2004 och 2005 avsätts 62,6 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.
5. Beträffande facknämndernas anslagsbindningsnivå och övrigt skall gälla:
Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges i
bilaga 1, och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindnings
nivån.
6. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2005,
för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte be-

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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handlats i särskild ordning, skall inte föranleda vidare åtgärder.
7. Vid hantering av befarande eller konstaterade budgetavvikelser är fack
nämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att
styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.
8. Partistödet, utbildningsdelen, skall om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas
till kommunen.
9. Investeringsplanens satsning på fastighetsinvesteringar vid Solängen innebär att
Lindgården ska avvecklas
10.Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning
Lars G Blomgren (fp) redovisade, enligt nedan, de samverkande partiernas
förslag; folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna, som skulle ge ett överskott
i budget 2005 om 12,3 Mkr samt yrkade bifall till förslaget. I yrkandet instämde
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) och Orvar Carlsson (kd)
- Ingen skattehöjning - oförändrad utdebitering

Åtgärder för att förbättra resultatet:
- Minskad organisation av nämnder och politiska utskott samt minskad administration runt nämnderna, 5,5 Mkr
- Minskning av kommunstyrelsens förfogandeanslag, 1,0 Mkr
- Socialnämndens socialjour återförs till socialnämndens presidium, 0,5 Mkr
- Kommunfullmäktige och revisionen enligt majoritetens förslag
Anita Karlsson (fv) redovisade enligt nedan, folkviljans förslag och yrkade bifall
till detta samt till de samverkande partiernas förslag med instämmande av Bengt
Holmkvist (fv).
- Oförändrad utdebitering
- Åtgärder för att förbättra resultatet
- Minskad organisation av nämnder och politiska utskott samt minskad administration runt nämnderna, 5,5 Mkr
- Minskning av kommunstyrelsens förfogandeanslag, 1.0 Mkr
- Socialnämndens socialjour återförs till socialnämndens presidium, 0,5 Mkr
- Avveckling av Viltmuseet, 1,4 Mkr
- Utbildningsstödet för partierna minskas med 100 000 kr
- Folkviljans motion om översyn av ej lagstadgade verksamheter, 1,0 Mkr
- Kommunfullmäktige och revisionen enligt majoritetens förslag

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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I övrigt inga tillskott till nämnderna.
James Bucci (v) redovisade vänsterpartiets tilläggsyrkande till punkten 3 i
beredningens förslag enligt följande: Kommunfullmäktige fastställer nämndernas
tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2005-2007 med
undantag för sida 10 del I, sida 30 del II samt sida 33 del II där punkten ”Individoch familjeomsorgen 7000 Tkr” skall kompletteras med följande text: ”att socialnämnden uppmärksammas på att dessa extra 7 miljoner innebär att satsningen på
arbete med våldsutsatta kvinnor som var planerade först 2006 kan förverkligas
under år 2005.
Propositionsordning
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre förslag,
nämligen beredningens förslag, Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande samt Anita
Karlssons (fv) yrkande. Ordföranden avsåg att ställa de tre förslagen under proposition. Härefter skulle James Buccis (v) tilläggsyrkande ställas under proposition.
Kommunstyrelsen godkände denna propositionsordning.
Ordföranden ställde de tre förslagen under proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med beredningens förslag.
Reservation
Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) reserverade sig mot ovan angivet
beslut till förmån för det egna yrkandet.
Lars G Blomgren (fp), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) och Orvar Carlsson (kd) reserverade sig mot ovan angivet beslut till förmån för det egna yrkandet.
Proposition
Ordföranden ställde härefter James Buccis (v) tilläggsyrkande under proposition
och fann att kommunstyrelsen bifallit tilläggsyrkandet. Tillägget skall arbetas in i det
budgetmaterial som överlämnas till kommunfullmäktige och som utgör kommunstyrelsens förslag.
Noteras att Lars G Blomgren (fp), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) och
Orvar Carlsson (kd) inte deltog i denna del av beslutet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 59

2004-06-22

Blad

18

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2005 till 22:64 per skattekrona, vilket innebär en höjning med 50 öre jämfört med 2004.
2. Kommunfullmäktige fastställer VA-taxa för 2005 enligt bilaga i budgetmaterialet
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2005-2007.
4. För tecknade löneavtal under 2004 och 2005 avsätts 62,6 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.
5. Beträffande facknämndernas anslagsbindningsnivå och övrigt skall gälla:
Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges i bilaga
1, och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
6. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2005,
för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild ordning, skall inte föranleda vidare åtgärder.
7. Vid hantering av befarande eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder
och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.
8. Partistödet, utbildningsdelen, skall om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas
till kommunen.
9. Investeringsplanens satsning på fastighetsinvesteringar vid Solängen innebär att
Lindgården ska avvecklas
10.Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning
_______
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet i ovan redovisade delar, till förmån
för egna yrkanden: Anita Karlsson (fv), Bengt Holmkvist (fv), Lars G Blomgren
(fp), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) och Orvar Carlsson (kd).
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Yrkanden
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till
kommunstyrelsens förslag som det redovisats ovan. I yrkandet instämde följande
ledamöter: Bo Carlsson (c), Lennart Niklasson (s), S Anders Larsson (s), Madeleine Johansson (v), Lutz Rininsland (v), Ann-Britth Fröjd (c),
Klas-Uno Francke (s), Kate Giaever (s) och James Bucci (v).
Lars G Blomgren (fp) yrkade bifall till sitt yrkande som det framställdes vid
kommunstyrelsens sammanträde och redovisats ovan. Till yrkandet fogades ett bifall
till majoritetens förslag till investeringsplan. I yrkandet med tillägg instämde följande
ledamöter: Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd) och Gunnar Lidell (m).
Hans Edsbagge (mp) yrkade en skattehöjning med 25 öre.
Anita Karlsson (fv) yrkade bifall till sitt yrkande som det framställdes vid kommunstyrelsens sammanträde och redovisats ovan. Till yrkandet fogades att
- vi måste låta nämndernas sparbeslut få effekt
- under förra mandatperioden tillfördes 130 milj till nämnderna, förutom löner, om
man har felprioriterat har man möjlighet att rätta till det nu
- staten krävde tillbaka 28,5 milj kr. Vi får tre år på oss att återbetala dessa och
det bör vi utnyttja för att inte oroa personal i onödan.
I yrkandet instämde Peter Göthblad (fv) och Roger Karlsson (fv).
Marianne Karlsson (c) yrkade att i mål- och resursplanens del II, sid 43, tredje
stycket, skulle ordet ”musikstaden” bytas ut mot ”musikkommunen”. I yrkandet
instämde Lars-Göran Ljunggren (s), Bo Carlsson (c) och James Bucci (v).
Propositionsordning
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden de fem yrkandena.
Ordföranden konstaterade att han skulle ställa kommunstyrelsens förslag mot Lars
G Blomgrens (fp) , Anita Karlssons (fv) och Hans Edsbagges (mp) yrkan-den.
Därefter skulle proposition ställas på Marianne Karlssons (c) yrkande.
Kommunfullmäktige godkände denna propositionsordning.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 59

2004-06-22

Blad

20

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars G Blomgrens (fp), Anita Karlssons (fv) och Hans Edsbagges (mp) yrkanden och fann att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Ordföranden redovisade att kommunstyrelsens förslag skulle vara huvud-förslag.
För att utse motförslag ställde ordföranden proposition på Lars G Blomgrens (fp),
Anita Karlssons (fv) och Hans Edsbagges (mp) yrkanden och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars G Blomgrens (fp) yrkande.
Votering begärdes.
Ordföranden utsåg Lars G Blomgrens (fp) yrkande till huvudförslag i nästa proposition. För att utse motförslag ställde ordföranden proposition på Anita Karlssons (fv)
yrkande mot Hans Edsbagges (mp) yrkande och fann att kommunfullmäktige
beslutat utse Anita Karlssons (fv) yrkande som motförslag till Lars G Blomgrens
(fp) yrkande.
Följande voteringsordning godkändes. Den som stöder att Lars G Blomgrens (fp)
yrkande utses som motförslag till kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som
stöder att Anita Karlssons (fv) yrkande utses som motförslag till kommunstyrelsens
förslag, röstar nej.
Noteras att vid voteringarna användes teknisk votering. Ledamöternas ovana vid
denna voteringsform medför anmärkning i bilaga 3.
Vid votering nr 1, avgavs 16 ja-röster och 5 nej-röster. Vid voteringen avstod 26
ledamöter från att rösta och 3 ledamöter deltog inte i voteringen. (Se anmärkning i
bilaga 3). Se bilaga 3.
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat utse Lars G Blomgrens (fp) yrkande till
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden redovisade härefter följande voteringsordning, som godkändes. Den
som stöder kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som stöder Lars G Blomgrens (fp) yrkande, röstar nej.
Vid votering nr 2 avgavs 28 ja-röster och 15 nej-röster. Vid voteringen avstod
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6 ledamöter från att rösta och en ledamot deltog inte i voteringen. (Se anmärkning i
bilaga 3). Se bilaga 3.
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställde ordföranden proposition på Marianne Karlssons (c) ovan
redovisade tilläggsyrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
justeringen att i mål- och resursplanens del II, sid 43, tredje stycket, skall
ordet ”musikstaden” bytas ut mot ”musikkommunen”.
_______
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet att bifalla kommunstyrelsens
förslag, till förmån för egna yrkanden: Tove af Geijerstam (fp), Johan Ekström (fp),
Lars G Blomgren (fp), Kristina Rosell (fp), Christina Mossberg (fp), Kerstin
Andersson-Carlsson (m), Anders Bengtsson (m), Gunnar Lidell (m), Ragnar
Sandberg (m), Astrid Karlssson-Björkman (m), Anders Forsström (m), Peter
Göthblad (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv), Bengt Holmkvist (fv), Anita Karlsson (fv),
Roger Karlsson (fv), Marianne Vänerlöv (kd), John-Evert Wahlström (kd), JohnÅke Ericsson (kd) och Orvar Carlsson (kd).
_______
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Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll (dnr 2004.425)
Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet
kan uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag
för sådana ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens
utnyttjande av bemyndigandet.
Anhålles att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5
Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till full-mäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet
skall redovisas till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 9 juni 2004, § 183.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för
åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter
sommaruppehållet. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas till
kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
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Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg tackade alla för gott arbete och
tillönskade en skön sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman tackade
ordföranden för ett uppskattat arbete och önskade honom en avkopplande ledighet.
_______
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