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Bilaga 1
2

Beslutande
Ledamöter:

Ersättare:

Sven-Ingvar Eriksson (m)
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)

Gunnel Ideberg

Lennart Niklasson (s)

§ N 19 Reidar Josefsson

Orvar Carlsson (kd)
Rune Lanestrand (fv)
Bengt Larson (s)
Ragnar Sandberg (m)
Bengt Holmkvist (fv)

Roger Karlsson

Bo Carlsson (c)
Margareta Francke (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Per Sjödahl (mp)
Sonja Westberg (s)
Ole Lund (s)
Anita Karlsson (fv)

§ N 19 Anders Björnetun

3
Ledamöter:

Ersättare:

Inga-Lill Sandelmark (fv)
Annika Villebeck (v) ö
Madelaine Johansson (v)
Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)

§§ N 18-24 Birger Gustafsson

James Bucci (v)
Kristina Rosell (fp)
Camilla Prins (s)
Kate Giaever (s)
Madeleine Mosrati (s)
Jeanette Larsson (s)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Jonas Ringqvist (mp)
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)
Joachim Gabre (fp)
Gisela Holtersson (s)
Elmi Abdiasis (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Margaretha Grimstad (fv)

Ann-Christin Lind

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Bengt-Göran Nilsson (s)
Anders Björnetun (kd) §§ N 11-N 18, §§ N 20-N 24
Reidar Josefsson (s) §§ N 11- N 18, §§ N 20-N 24
Stefan Kärvling (v)
Birger Gustafsson (c)
Yvonne Olsson (v) §§ N 11- N 17
Tore Söderberg (mp)
Klas-Uno Francke (s)
Sven-Gunnar Larsson (fv)

Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunjuristen Mats Dahlbom

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 11

2002-11-19

Blad

5

Meddelande (dnr 2002.467)
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot efter Sven Karlson (fv) .
Till ny ledamot har Margaretha Grimstad (fv), Riksvägen 21, 460 64 Frändefors
utsetts. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Margaretha Grimstad. Till
ny ersättare har Peter Göthblad, Åsvägen 4, 462 61 Vänersborg utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2006.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
________

Prot utdr till:

Justerande sign

Margaretha Grimstad
Sven Karlson
Peter Göthblad
Pa-service
_________

Utdragsbestyrkande
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Meddelande (dnr 2002.435)
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare efter Monica Flyrén
(mp). Till ny ersättare har Tore Söderberg (mp), Peterbergsvägen 53 A, 462 53
Vänersborg utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2006.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
________

Prot utdr till:

Justerande sign

Monica Flyrén
Tore Söderberg
Pa-service
________

Utdragsbestyrkande
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Interpellation från Per Sjödahl (mp) till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande angående förorenad vattentäckt (Kf §§ 94 och 98) (dnr
2002.365)
Per Sjödahl (mp) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) angående förorenad vattentäkt.
Interpellationssvaret har lagts på ledamöternas platser vid dagens möte.
Inlägg framfördes av Per Sjödahl (mp).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden med hemställan om
tilläggsanslag 2002 (dnr 2002.409)
I delårsrapport till och med augusti 2002 redovisas stora underskott mot beslutad
budget avseende socialnämnden (-22,5 Mkr), barn- och ungdoms-nämnden (-11,6
Mkr) och gymnasienämnden (-4,5 Mkr) Berörda nämnders stora underskott har
under sommaren och hösten föranlett överläggningar såväl med kommunstyrelsens
presidium, som med den särskilda arbetsgrupp (”femgruppen”), som kommunfullmäktige tillsatte vid sitt möte i juni. I den redovisning som femgruppen lämnat till
kommunfullmäktige, föreslås att frågan om tilläggsanslag under 2002 bör beredas i
anslutning till kommun-styrelsens behandling av delårsrapport t o m augusti 2002.
Socialnämnden har i anslutning till nämndens behandling av budget 2003, tillskrivit
kommunfullmäktige om tilläggsanslag för 2002 med 23 Mkr.
Barn- och ungdomsnämnden har i anslutning till att nämndens delårsrapport per
augusti 2002 hemställt om tilläggsanslag för 2002 med 12,0 Mkr.
Ekonomistaben föreslår i skrivelse 2002-10-08, efter överläggningar med kommunstyrelsens presidium att aktuella nämnder tillförs tillfällig budget-täckning under 2002
enligt följande.
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Totalt

10,0 Mkr
2,0 Mkr
12,0 Mkr

Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 16 oktober 2002, § 233.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande tilläggsanslag läggs till respektive nämnds
förfogande att ses som en tillfällig täckning innevarande år.
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Totalt

10,0 Mkr
2,0 Mkr
12,0 Mkr

Finansiering av tilläggsanslagen kan ske via ökade statsbidragsintäkter avseende generellt sysselsättningsstöd (8,0 Mkr) och ökade skatteintäkter (4,0 Mkr).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen framhåller för egen del att respektive nämnd behöver fortsätta
arbetet med att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med sina underskott.
________
Gunilla Cederbom (v) har anmält att hon inte deltar i handläggningen eller beslutet i
detta ärende.
________
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Prot utdrag till:

Justerande sign

Ekonomistaben
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
________

Utdragsbestyrkande
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Koncernrapport augusti 2002 (dnr 2002.407)
Ekonomistaben har kommit in med koncernrapport per augusti 2002 som controllern Karin Gustafsson redovisade vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 16 oktober 2002, § 236.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar erhållen information
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens kommer för egen del att i särskild ordning hantera frågan om
Kungajakt- och Viltmuseets ekonomiska situation.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Prot utdrag:

Justerande sign

Ekonomistaben
________

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport till och med augusti 2002 (dnr 2002.223)
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport över ekonomiskt utfall t o m
augusti 2002. Av rapporten framgår att flera nämnder prognostiserar stora underskott innevarande år.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 23 oktober 2002, § 247.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen med godkännande till handlingarna.
Kommunfullmäktige framhåller att trots att nämndernas sammanlagda resultatprognos förbättrats jämfört med delårsrapporten t om april, återstår fortfarande stora
obalanser. Det är därför nödvändigt att vidta skyndsamma åtgärder för att nedbringa de prognostiserade underskotten.
________
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Prot utdrag till:

Justerande sign

Ekonomistaben som har att informera berörda nämnder.
________

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 17

2002-11-19

Blad

12

Mål- och resursplan 2003-2005 (dnr 2002.408)
Sedan nämnderna inlämnat sina budgetförslag m m har ekonomistaben på kommunstyrelsens ordförandes uppdrag sammanställt förslag till Mål- och resursplan för år
2003-2005. MBL-förhandling har ägt rum.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 23 oktober 2002, § 245.
Sven-Ingvar Eriksson (m) yrkar bifall till det av ekonomistaben upprättade förslaget
till mål- och resursplan för 2003-2005 med följande tillägg: 2 Mkr avseende
kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadsåtgärder överförs till personal- och
organisationsstaben för att finansiera åtgärder för att nedbringa sjukfrånvaron.
Tillsammans med de 1 Mkr som avsattes i kommunfullmäktiges rambeslut finns
således totalt 3 Mkr avsatta till åtgärder för att nedbringa sjukfrånvaron i 2003 års
budget. Personal- och organisationschefen ges i uppdrag att ta fram åtgärder och
konsekvensbeskrivningar avseende arbetsmarknadsenheten och förelägga dessa för
kommunstyrelsen. Vidare skall ytterligare 5 M kr avsättas till fullmäktiges förfogande för tecknande av löneavtal under 2003 innebärande att totalt 34, 2 Mkr avsätts
för detta ändamål.
S Anders Larsson (s) instämmer i Sven-Ingvar Erikssons (m) yrkande. Vidare
framställer Larsson med instämmande av Bo Carlsson (c) för socialdemokraterna
respektive centerpartiet att vid fördelning av kommunstyrelsens förfogandeanslag till
nämnderna bör 1,5 miljoner kronor avsättas till en mångkulturell fritidsgård på
Torpaområdet. 700 000 kr bör avsättas till arbetskläder i äldreomsorgen. 200 000
kr i investeringsplanen bör avsättas till barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet för investering i Brålandabadet.
Sven-Ingvar Eriksson yrkar avslag på förslaget att 700 000 kr bör avsättas till
arbetskläder inom äldreomsorgen.
Lars G Blomgren (fp) med instämmande av Astrid Karlsson-Björkman (m) yrkar
att 1 Mkr bör avsättas till fritidsverksamhet på Torpaområdet och 500 000 kr till
fritidsverksamhet på Onsjöområdet.
Rune Lanestrand (fv) yrkar bifall till att 200 000 kr i investeringsplanen bör avsättas
till barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet för investering i Brålandabadet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Slutligen föreslås vissa redaktionella ändringar i dokumentet under avsnittet
”Kommunövergripande mål”.
Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på ekonomistabens förslag till Mål- och resursplan för 2003 – 2005 med de ändringar han själv
föreslagit avseende arbetsmarknadsåtgärder och ytterligare avsättning för löneavtal.
Han förklarar härefter att han funnit att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget. Beslutet innefattar även vissa redaktionella ändringar enligt ovan.
Ordföranden ställer proposition på S Anders Larssons (s) och Bo Carlssons (c)
yrkande om att 1,5 miljoner kr bör avsättas till en mångkulturell fritidsgård på
Torpaområdet och Lars G Blomgren (fp) och Astrid Karlsson-Björkmans (m)
yrkande om att 1 miljon kr bör avsättas till fritidsverksamhet på Torpaområdet och
500 000 kr till fritidsverksamhet på Onsjöområdet. Ordföranden förklarar härefter
att han funnit att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Larssons/Carlssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på S Anders Larssons (s) och Bo Carlssons (c)
yrkande att 700 000 kr bör avsättas till arbetskläder inom äldreomsorgen och sitt
eget avslagsyrkande. Ordföranden förklarar härefter att han funnit att kommunstyrelsen beslutat att bifalla hans eget avslagsförslag. Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkännes. Den som röstar på ordförandens avslagsyrkande röstar ja och den som röstar på Larssons/Carlssons yrkande röstar nej. Härefter
avges sju-ja röster; 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) och sju-nej röster; S Anders Larsson (s), Bo Carlsson (c),
Anne Sophie Aronsson (s), Lars Göran Ljunggren (s), Marie Dahlin (s), Stina Persson
(s), och Lutz Rininsland (v). Per Sjödahl (mp) avstår från att rösta. Ordföranden
förklarar härefter att eftersom hans röst är utslagsgivande vid lika röstetal har
kommunstyrelsen beslutat att bifalla hans eget avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på S Anders Larssons (s), Bo Carlssons (c) och
Rune Lanestrands (fv) yrkande att 200 000 kr i investeringsbudgeten bör avsättas
till barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet för investering i Brålandabadet.
Ordföranden förklarar härefter att han funnit att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
yrkandet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera ekonomistabens förslag till mål- och resursplan enligt följande.
- 2 Mkr avseende kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadsåtgärder överförs
till personal- och organisationsstaben för att finansiera åtgärder för att nedbringa
sjukfrånvaron. Tillsammans med de 1 Mkr som avsattes i kommunfullmäktiges
rambeslut finns således totalt 3 Mkr avsatta till åtgärder för att nedbringa sjukfrånvaron i 2003 års budget. Personal- och organisationschefen ges uppdrag att
ta fram åtgärder och konsekvensbeskrivningar avseende arbetsmarknadsenheten
och förelägga dessa för kommunstyrelsen.
- För tecknande av löneavtal under 2003 avsättes ytterligare 5 Mkr till fullmäktiges förfogandet. Detta innebär att totalt 34,2 Mkr avsättes för detta ändamål.
- 1,5 Mkr avsättes till en mångkulturell fritidsgård på Torpaområdet ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
- 200 000 kr i investeringsplanen avsätts till barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet för investering i Brålandabadet.
Styrelsen har även beslutat om vissa redaktionella ändringar i de övergripande
målen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Justerande sign

1.

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2003 till 22:14 per skattekrona vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2002.

2.

Kommunfullmäktige fastställer barn- och ungdomsnämndens förslag till förändrad barnsomsorgstaxa innebärande att 12:e månaden införs för barnomsorgsavgift from 2003-01-01. Den betalningsfria månaden upphör härmed.

3.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan, mål och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2003-2005.

Utdragsbestyrkande
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4.

För tecknade löneavtal under 2003 avsättes 34,2 Mkr till kommun-fullmäktiges
förfogande.

5.

Beträffande facknämndernas anslagsbindningsnivå och övrigt skall gälla:
Anslagsbindningen avser för driftsbudgeten den verksamhetsnivå som anges i
bilaga 1, och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges i delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.

6.

Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år
2003, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i
särskild ordning, skall inte föranleda vidare åtgärder.

7.

Vid hantering av befarade 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.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Sven-Ingvar Ericsson (m) med instämmande av Gunnar Lidell (m) och Astrid
Karlsson-Björkman (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
S Anders Larsson (s) yrkar för socialdemokraterna och centerpartiet med instämmande av Lennart Niklasson (s), Lars-Göran Ljunggren (s) och Bo Carlsson (c) att
socialnämndens ram skall ökas med 700 000 kr för arbetskläder i äldreomsorgen
samt att utbildningsstödet ökas från 20 % till 30 % av basbeloppet. Kostnaden om
200 000 kr skall finansieras ur medel som ställs till kommunstyrelsens förfogande . I
övrigt yrkar de bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lutz Rininsland (v) yrkar att socialnämndens ram skall ökas med 700 000 kr till
arbetskläder i äldreomsorgen samt att utbildningsstödet ökas från 20 % till 30% av
basbeloppet. Kostnaden om 200 000 kr skall finansieras ur medel som ställs till
kommunstyrelsens förfogande.
Lars G Blomgren (fp) yrkar avslag på att utbildningsstödet skall ökas från 20 % till
30 % av basbeloppet.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Rune Lanestrand (fv) med instämmande av Lars G Blomgren (fp) och Marianne
Vänerlöv (kd) yrkar att socialnämndens ram skall ökas med 700 000 kr till arbetskläder i äldreomsorgen. I övrigt yrkar de bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jonas Ringqvist (v) med instämmande av Madeleine Johansson (v) och James Bucci
(v) yrkar att kommunfullmäktige anslår ytterligare 9 mkr till kommunstyrelsens
förfogandeanslag. Det ökade anslaget skall finansieras genom en nedräkning av det
beräknade överskottet. Vidare yrkar de, under förutsättning att det föregående
yrkandet, bifalls att kommunens mål om en god ekonomisk hushållning bör uppfyllas
under mandatperioden, och att de avsteg som görs i budgeten för 2003, i och med
föregående yrkande, bör kompenseras kommande år.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, med undantag av
frågan om att socialnämndens ram skall ökas med 700 000 kr till arbetskläder och
frågan om utbildningsstödet skall ökas från 20 % till 30 % av basbeloppet, varefter
han förklarar att kommunfullmäktige enligt hans mening har bifallit detta förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att socialnämndens ram skall ökas
med 700 000 kr som skall användas till arbetskläder inom äldreomsorgen, varefter
han förklarar att enligt hans mening har kommunfullmäktige bifallit detta yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Ringqvists (v) m fl yrkande att kommunfullmäktige skall anslå ytterligare 9 mkr till kommunstyrelsens förfogandeanslag mot kommunstyrelsens förslag i denna del. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har
bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservation: Lutz Rininsland (v), Annika Villebeck (v), Madelaine Johansson (v),
James Bucci (v) och Jonas Ringqvist (v) reserverar sig mot detta beslut, se bilaga 3.
Ordförande ställer proposition på S Anders Larssons (s) m fl yrkande att utbildningsstödet skall ökas från 20 % till 30 % av basbeloppet. Kostnaden om 200 000
kr skall finansieras ur medel som ställs till kommunstyrelsens förfogande. Mot detta
yrkande ställer han Lars G Blomgrens (fp) avslagsyrkande. Ordförande förklarar
härefter att han finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Larssons m fl yrkande.

Justerande sign
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
-

Socialnämndens ram skall ökas med 700 000 kr utöver kommunstyrelsens
förslag. Pengarna skall användas till arbetskläder inom äldreomsorgen.

-

Utbildningsstödet skall ökas från 20 % till 30 % av basbeloppet. Kostnaden
om 200 000 kr skall finansieras ur medel som ställs till kommunstyrelsens förfogande.

I övrigt beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
________
Prot utdr till:

Justerande sign

Ekonomistaben som har att informera berörda nämnder
________

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 18
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Taxor för allmän förskola från och med 2003-01-01 (dnr 2002.431)
I januari 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. Alla barn skall erbjudas plats i
förskola från och med höstterminen det år de fyller fyra år. Det skall vara obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen
att delta i verksamheten. Den allmänna förskolan skall omfatta minst 525 timmar om
året och vara avgiftsfri.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2002-10-21, § 122, redovisat
ärendet och föreslagit taxor att gälla från 2003-01-01.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 november 2002, § 258.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för barn inom allmänna förskolan, utöver de 525
avgiftsfria timmarna per år, skall följande taxa gälla

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

% av inkomsten
2%
1%
1%

Taxan gäller från den 1 januari 2003
________
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens beslut
________
Prot utdrag till:

Justerande sign

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomistaben
________

Utdragsbestyrkande

Anm
dock högst 760 kr/månad
dock högst 380 kr/månad
dock högst 380 kr/månad
ingen avgift

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 19

2002-11-19

Blad

19

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseums ansökan om förstärkning av
bolagets finansiering; aktieägartillskott, förvärv av fastighet samt förlusttäckningsbidrag (dnr 2002.424)
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum öppnade i april 2001. Från och med
2002-01-01 äger Vänersborgs kommun 95 % av aktierna i bolaget. Grästorps
kommun äger resterande 5 %.
I koncernrapport till och med 2001-08-31 prognostiserar Hunnebergs Kungajaktoch Viltmuseum AB ett underskott på 1 225 Tkr. I bolagets årsredovisning för
2001 års verksamhet redovisas ett ackumulerat underskott på -72 Tkr. I koncernrapporten och i dialogen med företrädare för bolaget framgår även att bolagets
likvida ställning är mycket ansträngd.
Mot denna bakgrund har styrelsen för bolaget kommit in med en begäran om
aktieägartillskott för att täcka underskotten och återställa likviditeten.
Ekonomistaben och kommunkansliet redovisar i skrivelse 2002-10-21 de överläggningar som skett mellan kommunstyrelsens presidium och före-trädare för
bolaget samt förslag till åtgärder för att säkerställa fortsatt drift.
Information i ärendet har lämnats vid föregående sammanträde med kommunstyrelsen.
Beredningen har inkommit med förslag till beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 november 2002, § 259.
Under kommunstyrelsens överläggningar i ärendet yrkar Rune Lanestrand (fv)
avslag på beredningens förslag. Lutz Rininsland (v) meddelar att han inte deltar i
beslutet i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Lanestrands avslagsyrkande och förklarar härefter att han funnit att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag enligt nedan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts § N 19

2002-11-19

Blad
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunkansliets och ekonomistabens
skrivelse daterad 2002-10-21 innebärande att
- Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att förvärva bolagets
fastighet för bokfört värde med tillägg för försäljningskostnader. Finansiering
sker genom ökad upplåning.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt ekonomistaben att, efter att fastighetsförvärv
genomförts, inordna Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB i kommunens
koncernkontostruktur. Ekonomichefen ges mandat att fastställa en koncernintern
checkräkningskredit.
- Ett årligt förlusttäckningsbidrag utgår med 1.400 Tkr från och med 2003 och
inkluderar hyra för fastigheten. Finansiering under 2003 sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag. Från och med 2004 arbetas kostnaden in i kommunstyrelsens ordinarie budget.
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samtal med Grästorps
kommun verka för att bolagets aktiekapital höjs till 500 Tkr. Finansiering av utökat aktiekapital sker genom minskat rörelsekapital.
Förlusttäckningsbidraget om 1.4 Mkr är ett maximalt belopp och begränsas i tid till
och med år 2005. Därefter skall utvärdering ske.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunkansliet att omarbeta
ägardirektiven för bolaget.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ett aktieägartillskott på 1.300 Tkr till-skjuts till
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB under innevarande år. Finansiering
sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens förfogande-anslag för år 2002.
Det antecknas att John-Åke Ericsson (kd) anmält jäv och sålunda inte deltagit i
handläggningen av ärendet.
Det antecknas vidare att Lutz Rininsland (v) inte deltagit i beslutet i detta ärende.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts § N 19

2002-11-19
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Reservation: Rune Lanestrand (fv) och Roger Karlsson (fv) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Lanestrands avslagsyrkande.
________
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Sven-Ingvar Eriksson (m) och S Anders Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
Det antecknas att Lutz Rininsland (v), Annika Villebeck (v), Madelaine Johansson
(v), James Bucci (v), Jonas Ringqvist (v), Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson
(fv), Anita Karlsson (fv), Inga Lill Sandelmark (fv), Margarteha Grimstad (fv), Per
Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp) inte deltagit i beslutet
Jäv:
Det antecknas vidare att John-Åke Ericsson (kd) och Lennart Niklasson (s) på
grund av jäv inte deltagit i handläggningen och beslutet i ärendet.
________

Prot utdrag till

Justerande sign

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Kommunkansliet, kommunjuristen
Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 20

2002-11-19

Blad

22

Dalbobergens naturreservat med tillhörande skötselplan (dnr 2002.437)
Dalbobergen har höga natur- och kulturhistoriska värden. Hela området är mycket
välbesökt och nyttjas för både promenader, utflykter, löpning och orientering.
Dalbobergen har länge varit med i diskussionerna över områden värda att skyddas
som naturreservat. Området finns upptaget i kommunens Agenda-program.
Målsättningen med naturreservatet är att långsiktigt säkerställa allmänhetens tillgång
till detta unika naturområde. Skötselplanen ger goda möjligheter att skydda och
utveckla områdets naturvärden samtidigt som friluftslivets intressen garanteras. Tydlig
och pedagogisk information om naturen, floran och faunan skall stimulera och stärka
naturupplevelserna för besökarna. Området skall också beskrivas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Ärendet har remitterats och inkomna synpunkter redovisats.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 november 2002, § 261.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar inrätta Dalbobergens naturreservat och godkänna
tillhörande skötselplan.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningen yrkar Sven-Ingvar Eriksson (m) bifall till kommunstyrelsens
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Prot utdrag till:

Justerande sign

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
________
Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 21

Blad
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Antagande av Energiplan för Vänersborgs kommun (dnr 2002.196)
Kommunfullmäktige antog 1987-02-24, § 43, Energiplan för Vänersborgs kommun. 2000-05-09, § 44 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny energiplan för kommunen. I arbetet har
samtliga berörda förvaltningar, kommunala bolag m fl deltagit.
Kommunstyrelsen informerades om energiplanen vid sammanträde
2002-10-02, § 225.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 16 oktober 2002, § 239.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar energiplanen. I likhet med övriga planer skall den hanteras som ett underlag för den kommunala planeringen, innebärande att finansiering av
åtgärder skall inrymmas i nämndernas budgetramar. I det fort-satta arbetet med
energiplanen skall uppföljning av åtgärdsdelarna ske med redovisning av skälen till
att åtgärderna inte kunnat genomföras.
Kommunfullmäktige konstaterar att det för Vänersborgs del är av stor vikt att
industrins behov av elenergi långsiktigt tillgodoses. Kommunstyrelsen ges därför i
uppdrag att bevaka denna fråga.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Hans Edsbagge (mp) och Jonas Ringqvist (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Prot utdrag till:

Justerande sign

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Agenda 21, ledningsgrupp
________
Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 22

2002-11-19
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Kommunalförbundet Fyrstadskansliet med årsredovisning för 2001 (dnr
2002.413)
Kommunalförbundet Fyrstadskansliet har inkommit med årsredovisning för 2001.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 23 oktober 2002, § 244.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad årsredovisning för år 2001
avseende Kommunalförbundet Fyrstadskansliet, samt beviljar ansvarsfrihet enligt
revisorernas förslag.
________
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv:
Lars-Göran Ljunggren (s), S Anders Larsson (s), Sven-Ingvar Eriksson och Lutz
Rininsland har inte deltagit i handläggningen och beslutet på grund av jäv.
________

Prot utdrag till:

Justerande sign

Fyrstadskansliet
________

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 23

2002-11-19
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Sammanträdestider med kommunstyrelse och kommunfullmäktige under
2003 (dnr 2002.442)
Kommunkansliet har kommit in med förslag till sammanträdestider med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under 2003.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 november 2002, § 257.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som plan för 2003 års sammanträden fastställa
följande dagar:
14 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 16 september, 14
oktober, 18 november och 16 december.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs
enligt redovisat förslag beslutar kommunstyrelsen för egen del att som plan för 2003
års sammanträden fastställa följande dagar:
8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 26 februari, 12 mars, 19 mars, 2 april,
23 april, 7 maj, 21 maj, 4 juni, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober,
22 oktober, 5 november, 19 november och 3 december
________
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Prot utdrag till:

Justerande sign

Kommunkansliet
________

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § N 24

2002-11-19
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden
(dnr 2002.445)
Kommunkansliet har kommit in med förslag till annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden under mandatperioden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 november 2002, § 257.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivanden om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden samt vilka ärenden som skall behandlas, skall införas
endast i Elfsborgs Läns Allehanda. Beslutet avser den kommande mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden samt vilka ärenden som skall behandlas skall finnas tillgänglig på kommunens hemsida. Handlingar i de ärenden som skall behandlas skall finnas tillgängliga på kommunkansliet samt kommunens bibliotek.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Prot utdr till:

Justerande sign

kommunkansliet
________

Utdragsbestyrkande

