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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2003-01-14

1 (13 )

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunalhuset, Vänerborg, kl 18.00-20.25

Beslutande

Se bilaga 1.

Övriga deltagande

Se bilaga 2.

James Bucci och Marianne Vänerlöv
Utses att justera

Kommunkansliet fredagen den 24 januari 2003, kl 13.00

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.................................................................................

Paragrafer

1-7

Maud Rudquist
Ordförande

................................................................................

Dan Nyberg
Justerande................................................................................

James Bucci

...........................................................................

Marianne Vänerlöv
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2003-01-14

Datum för anslags uppsättande

Datum för nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....................................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum

2003-01-14

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)
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)
Per Sjödahl (mp)
Ole Lund (s)
Anita Karlsson (fv)
Inga-Lill Sandelmark (fv)

Roger Karlsson

3
Ledamöter:

Ersättare:

Annika Villebeck (v) ö
Madelaine Johansson (v)
Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)
James Bucci (v)
Kristina Rosell (fp)

Christina Mossberg

Camilla Prins (s)
Kate Giaever (s)
Madeleine Mosrati (s)

Reidar Josefsson

Jeanette Larsson (s)
Annika Larson-Lindlöf (s)

Klas-Uno Francke

Jonas Ringqvist (v)

Stefan Kärvling

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)
Anette Ruus (s)

Tore Söderberg

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Håkan Gustafsson (s)
Lisbeth Hallberg (s)
Gunnel Ideberg (m)
Sven Andersson (fp)
Birger Gustafsson (c)
Mats Andersson (c)
Kaj Jokitulppo (v)
Ann-Christin Lind (kd)
Anders Björnetun (kd)
Sven-Gunnar Larsson (fv)
Peter Göthblad (fv)
Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sonja Westberg
(dnr 2002.496, Kf § N 25)
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Sonja Westberg (s). Till ny ledamot har Anette Ruus (s), Granåsvägen 6 e, 468 33
Vargön, utsetts. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Anette Ruus (s).
Till ny ersättare har Kerstin Johansson (s), Åkervägen 4, läg 13, 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 utdrag till

Justerande sign

Sonja Westberg
Anette Ruus
Kerstin Johansson
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande
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Tilläggsanslag avseende förändrat personalomkostnadspålägg 2003
(dnr 2002.539)
Ekonomistaben redovisar i skrivelse 2002-12-16 att i nämndernas beslutade
budgetramar för 2003 var det interna personalomkostnadspålägget preliminärt
beräknat till 40,73 %. På grund av det ökade antalet sjukskrivningar i samhället,
höjs arbetsgivaravgiften med ca 1,2 procentenheter. Inför 2003 rekommenderar
Svenska kommunförbundet ett personalomkostnadspålägg som uppgår till totalt
41,92 %. Kostnaden belastar nämnderna från och med den 1 januari 2003.
Nämndernas budgetanslag för 2003 föreslogs utökas i enlighet med i skrivelsen
redovisat förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 8 januari 2003, § 6.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas budgetanslag för 2003 utökas enligt
följande:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Totalt nämnderna

418 Tkr
351 Tkr
50 Tkr
3 411 Tkr
3 215 Tkr
687 Tkr
30 Tkr
8 162 Tkr

Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2003 års
budget.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Prot utdrag till

Justerande sign

Ekonomistaben
Berörda nämnder
_______

Utdragsbestyrkande
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Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har i skrivelse 2002-11-11 anhållit
om godkännande av reviderade stadgar för stiftelsen. Revideringen är föranledd av
att Regionfullmäktige i Region Värmland beslutat att i stiftelsen överta huvudmannaskapet från landstinget i Värmland.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 18 december 2002, § 295.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar nya stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida
bestånd som de redovisas i skrivelse 2002-11-11.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Prot utdrag till

Justerande sign

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
_______

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för prövning av master, antenner och teknikbodar för
mobiltelefoni (3 G) (dnr 2002.421)
Bygglovsenheten, miljö- och hälsoskyddskontoret och planeringsenheten har tagit
fram förslag till Riktlinjer för prövning av master, antenner och teknikbodar för
mobiltelefoni. Avsikten är att riktlinjerna ska ligga till grund för byggnadsnämndens
prövning av bygglov för anläggningar för mobil-telefoni. De ska även vara en
utgångspunkt för eventuella nya detaljplaner för sådana anläggningar.
Byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har under september och
oktober 2002 anordnat fyra informationsmöten om utbyggnaden av den tredje
generationens mobiltelefonnät.
Förslaget till riktlinjer har varit utställt under tiden 2002-10-21 – 2002-11-18 i
kommunhuset, på Vänersborgs bibliotek och på kommunens hemsida. Yttranden
har kommit in varefter förslaget reviderats.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 18 december 2002, § 296.
Under överläggningarna yrkade Roger Karlsson (fv)
att ansvarsfrågan skall klarläggas innan kommunen upplåter mark eller byggnad
att särskild hänsyn bör tas till barn och personer som är elöverkänsliga
att antenn inte får placeras nära platser där barn långvarigt vistas
Per Sjödahl (mp) yrkade bifall till Roger Karlssons (fv) yrkande.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Roger Karlssons (fv) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat
bifalla beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för prövning av master, antenner och teknikbodar för mobiltelefoni (3 G)
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Roger Karlsson (fv) och Per Sjödahl (mp) reserverade sig mot beslutet
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) för den borgerliga gruppen
på återremiss av ärendet med motiveringen att ansvarsfrågan måste belysas innan
kommunen upplåter mark samt att en genomlysning görs av riskerna, det vill säga
strålningseffekter och liknande. I yrkandet instämde Anders Forsström (m)
Roger Karlsson (fv) yrkade på återremiss av ärendet med motiveringen att kommunstyrelsen skulle utreda ansvarsfrågan vid skadeståndskrav, invänta forskningsresultat gällande hälsorisker samt bestämma områden som kan betraktas som lågstrålande, för elöverkänsliga personer och att särskild hänsyn skulle tas till barn.
Marianne Vänerlöv (kd) och Per Sjödahl (mp) instämde i yrkadena om återremiss.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen att texten i riktlinjerna under rubriken ”Strålning” skulle ha följande lydelse: Torn,
master och antenner skall inte placeras nära förskolor och skolor och i övrigt när
det gäller barn följa FN:s barnkonvention. I detta yrkande instämde S Anders
Larsson (s) och James Bucci (v).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning. Först ställs yrkande om avgörande idag mot yrkandena om återremiss. Om
kommunfullmäktige beslutar om avgörande vid dagens sammanträde ställs proposition på Lars-Göran Ljunggrens (s) ovan redovisade yrkande. Ordföranden redovisade vidare att det för beslut om återremiss av ärendet minst erfordras stöd av 1/3
av de närvarande ledamöterna.
Komunfullmäktige godkände föreslagen propositionsordning.
Härefter ställde ordföranden proposition på att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde, mot Lars G Blomgrens (fp), Anders Forsströms (m), Roger Karlssons (fv), Marianne Vänerlövs (kd) och Per Sjödahls (mp) yrkanden om återremiss
och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och den som röstar på återremiss, röstar
nej.
Vid voteringen avgavs 27 ja-röster, 23 nej-röster och en ledamot avstod från
att rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat om återremiss av
ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
_______

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-01-14 § 4.

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Klas-Uno Francke (s)

nej
ja

Annika Villebeck (v)

ja

Madelaine Johansson (v)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)

nej

Gunnar Lidell (m)

nej

Johan Ekström (fp)

nej

Göran Hallsten (c)

ja
ja

Lars-Göran Ljunggren (s)

ja

James Bucci (v)

Anne Sophie Aronsson (s)

ja

Christina Mossberg (fp)

Sven G Johansson (s)

ja

Camilla Prins (s)

ja

avstår

Kate Giaever (s)

ja

Lutz Rininsland (v)

nej

Lars G Blomgren (fp)

nej

Reidar Josefsson (s)

ja

S Anders Larsson (s)

ja

Jeanette Larsson (s)

ja

Monika Gustavsson (s)

ja

Stefan Kärvling (v)

nej

Anders Forsström (m)

nej

Marianne Vänerlöv (kd)

nej

Lennart Niklasson (s)

ja

John-Evert Wahlström (kd)

nej

Orvar Carlsson (kd)

nej

Tore Söderberg (mp)

nej

Roger Karlsson (fv)

nej

Kjell Nilsson (s)

ja

ja

Marianne Karlsson (c)

ja

Ragnar Sandberg (m)

nej

Anders Bengtsson (m)

nej

Bengt Holmkvist (fv)

nej

Mikael Andersson (s)

ja

Bengt Larson (s)

Bo Carlsson (c)

ja

Joachim Gabre (fp)

nej

Margareta Francke (s)

ja

Gisela Holtersson (s)

ja

John-Åke Ericsson (kd)

nej

Elmi Abdiasis (s)

ja

Ann-Britth Fröjd (c)
Per Sjödahl (mp)
Ole Lund (s)

ja
nej

Tove af Geijerstam (fp)

nej

Margaretha Grimstad (fv)

nej

ja

Anette Ruus (s)

ja

Anita Karlsson (fv)

nej

Dan Nyberg (s)

ja

Inga-Lill Sandelmark (fv)

nej
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Nya arvodesregler (dnr 2002.256)
Kommunkansliet har givits i uppdrag att utarbeta nya bestämmelser om arvoden och
andra ersättningar till förtroendevalda.
Komunstyrelsens behandling av ärendet den 8 januari 2003, § 7
Förslaget med vissa justeringar redovisades.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar redovisade arvodesregler
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Lars-Göran Ljunggren (s) redovisade förslag till justering av § 10 i arvodesreglerna,
som därmed skulle få följande lydelse: Sammanträdesarvode och förrättningsarvode
lämnas med 180 kr för den första timmen och 60 kr för därefter påbörjad halvtimme. Högsta ersättning som kan lämnas per dag får dock inte överstiga 1 260 kr.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar arvodesregler med den justering som redovisats ovan.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunkansliet
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande
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Val av nämndemän – komplettering (dnr 2002.389)
Kommunfullmäktige har att välja nämndemän för tiden 2003-01-01 – 2006-12-31.
Antalet nämndemän är beroende av befolkningsantalet. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2002-12-17 valdes 24 nämndemän, men borde med hänsyn till
antalet kommuninvånare varit 25 personer. Som komplettering till de tidigare
utsedda, föreslås kommunfullmäktige besluta utse Monika Gustavsson (s), Residensgatan 36, 462 30 Vänersborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att ärendet, som inte tagits upp i kungörelse om
sammanträdet, får ställas. Kommunfullmäktige beslutar vidare välja Monika Gustavsson (s) till nämndeman för tiden 2003-01-01 – 2006-12-31
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Monika Gustavsson
Tingsrätten
_______

Utdragsbestyrkande
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Ordförandeinformation
Ordföranden informerade om utbildning på nätet för nya förtroendevalda samt om
den 1 februari 2003 då politikerna håller öppet hus i kommunhuset.
_______
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar erhållen information
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

