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Bilaga 1
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Beslutande

Ledamöter:

Ersättare:

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Gunnel Ideberg

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)
Rune Lanestrand (fv)

Roger Karlsson

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)
Sonja Westberg (s)
Ole Lund (s)
Anita Karlsson (fv)

Felskrivning /030303/MR
Reidar Josefsson

3

Ledamöter:

Ersättare:

Inga-Lill Sandelmark (fv)
Annika Villebeck (v) ö
Madelaine Johansson (v)
Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)
James Bucci (v)
Kristina Rosell (fp)
Camilla Prins (s)
Kate Giaever (s)
Madeleine Mosrati (s)
Jeanette Larsson (s)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Jonas Ringqvist (v)

Stefan Kärvling

Marianne Vänerlöv (kd)
John-Evert Wahlström (kd)
Hans Edsbagge (mp)

Tore Söderberg

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)

Sven Andersson

Margaretha Grimstad (fv)
Anette Ruus (s)

Felskrivning /030303/MR

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Birger Gustafsson (c)
Mats Andersson (c)
Kaj Jokitulppo (v)
Yvonne Olsson (v)
Anders Björnetun (kd)
Sven-Gunnar Larsson (fv)
Peter Göthblad (fv)
Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Motion om att införa helgfrid inom tätbebyggt område (dnr 2002.349)
Per Sjödahl (mp) har 2002-08-21 lämnat in en motion om att införa helgfrid
inom tätbebyggt område. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta om förbud mot användande av bullerskapande
maskiner såsom gräsklippare och trimmers. Förbudet skulle gälla inom
tätbebyggt område lördagar kl 18.00 till söndag kl 18.00. Undantag skulle
kunna ges för musikarrangemang eller dylikt.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-09-17 , § 90, att
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunjuristen Mats Dahlbom redovisar i skrivelse 2002-11-14 vad som
stadgas i ordningslagen samt vad i övrigt sägs i föreskrifter m m. Av
innehå llet framgår att ett allmänt utfärdande av föreskrifter mot störande
buller från bullerskapande maskiner under en längre tid, inte anses tillåtet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 januari 2003, § 18.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av vad kommunjuristen anför i
skrivelse 2002-11-14, att avslå motionen.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Per Sjödahl
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
från och med 2003-01-01 (dnr 2002.522)
Svenska kommunförbundets styrelse har godkänt förslag till nya bestämmelser om pension (PBF) och avgångsersättning för förtroendevalda att gälla från
och med 2003-01-01.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2002-12-05, § 102,
beslutat föreslå
att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda gäller
från och med 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter
2002-12-31
att ovanstående bestämmelser om pension senare skall kompletteras avseende
§ 14 och övriga delar som berörs därav
att normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL)
upphör att gälla från och med 2003-01-01 för sådan förtroendevald som
omfattas av ovanstående bestämmelser
att talet X i bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF) § 10 mom. 3 första stycket skall utgöra 1
prisbasbelopp
att ovanstående bestämmelser skall i stället för PRF-KL gälla från och med
tillträdet för sådan förtroendevald som nytillträder efter 2002 års
kommunalval.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 januari 2003, § 20.
Vid sammanträdet informerades kommunstyrelsen om ärendet.
Noterades att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s),
kommunstyrelsens 1 v ordförande Lars G Blomgren (fp) och kommunstyrelsens 2 v ordförande Bo Carlsson (c) avstod från att delta i handläggningen och beslutet i detta ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, med hänvisning till att ordföranden
och de vice ordförandena inte deltagit i handläggningen, att utse Anne Sophie
Aronsson (s) till ordförande under denna paragraf.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar anta ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda” i enlighet med personal- och
förhandlingsutskottets beslut 2002-12-05, § 102
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Noterades att Lars-Göran Ljunggren (s), Lars G Blomgren (fp) och Bo
Carlsson (c) avstod från att delta i handläggningen och beslutet i detta ärende.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Personal- och organisationsstaben
_______

Utdragsbestyrkande
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Antagande av detaljplan för fastigheten Brinketorp etapp I
(dnr 2002.531)
Planområdet för fastigheten Brinketorp etapp I, ligger ca 4 km söder om
Vänersborgs stadskärna. Det gränsar i norr till Brinkevägen, i väster till
Restadvägen, i söder till vägen till Lilla Brinketorp och i öster till en linje
cirka 270 meter öster om Restadvägen.
I planområdet ingår sju befintliga småhus i kv Ollonborren på fastigheten
Brinketorp 2:3 och mark för 13 nya småhus. Storleken på de nya
småhustomterna skall vara minst 1000 kvadratmeter och det skall vara möjligt
att bilda ännu större tomter.
Förslaget till detaljplan för Brinketorp etapp I har varit utställt för granskning
enligt 5 kap 23 § PBL under tiden 2002-09-16 – 2002-10-14. Inkomna
yttranden har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.
Genomförandebeskrivningen har reviderats. Samhällsbyggnadsnämnden har
behandlat ärendet vid sammanträde 2002-12-16, § 153.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 januari 2003, § 21.
Vid sammanträdes informerades kommunstyrelsen om ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Brinketorp etapp I, Vänersborgs
kommun
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
_______

Utdragsbestyrkande
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Tomtpriser för exploateringsområdet Brinketorp (dnr 2003.5)
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2002-2004 skall kommunen
erbjuda tomter för villabebyggelse med byggstart 2003.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2002-11-21 lämnat förslag på tomtprisuttag
för exploateringsområdet Brinketorp. Samhällsbyggnadsnämnden har
behandlat ärendet vid sammanträde 2002-12-16, § 152.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 januari 2003, § 22.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tomtpriser för exploateringsområdet
Brinketorp i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2002-12-16,
§ 152.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande
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Försäljning av fastigheten Sörbyn 1:87 (dnr 2003.4)
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-12-16, § 151, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett avtal enligt vilket kommunen
överlåter fastigheten Sörbyn 1:87 i Brålanda till AB Vänersborgsbostäder.
Motivet till överlåtelsen är, som fastighetsenheten redovisat i skrivelse 200212-02, att det bedömts lämpligt att samla vård- och omsorgsfastigheter hos
bolaget. Detta är i linje med tidigare fattade beslut i kommunen.
I skrivelse 2003-01-10 redovisar kanslichefen Pär Cederqvist överenskommelsen som träffats om fastighetsöverlåtelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 januari 2003, § 23.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Sörbyn 1:87 i
Brålanda i enlighet med kanslichefens skrivelse 2002-01-10.
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande LarsGöran Ljunggren (s) och kanslichefen Pär Cederqvist att underteckna avtalet.
AB Vänersborgsbostäders lånefinansiering av förvärvet, förutsätter
kommunal borgen, vilken inryms inom beviljad borgensram (KF1996, § 98)
Kommunfullmäktige noterar att Vänersborgs kommun i avtalet förbinder sig
att, sedan avtalet om tio år upphör att gälla och under i kanslichefens skrivelse
redovisade omständigheter, av AB Vänersborgsbostäder återköpa fastigheten
till då gällande bokförda värdet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om räddningstjänstens möjligheter till livräddande insatser för
kommunens invånare, främst på landsbygden (dnr 2002.357)
Bo Carlsson (c) har mot bakgrund av vad han anför i motionen yrkat att
kommunfullmäktige måtte
- ställa sig bakom i motionen redovisade vidgade uppgifter för
räddningstjänsten
- arbeta för att ge NÄRF resurser för att kunna genomföra verksamhet enligt
förslaget, inom ramen för sin verksamhet
- ge NÄRF i uppdrag att upprätta samverkansavtal mellan
räddningstjäns tförbundet och landstinget (regionen)
Ärendet har remitterats till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
som i skrivelse 2002-11-25 redovisar behov av ytterligare utredning vad gäller
möjligheter och konsekvenser av föreslagen verksamhet samt pekar på behov
av finansiering och inriktning.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-22, § 4.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 februari 2003, § 32.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen samt ger i uppdrag till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) att, efter hörande av övriga
i NÄRF ingående kommuner, utreda ansvarsfrågan och finansieringen.
_______

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Prot utdrag till

Justerande sign

Bo Carlsson
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
_______

Utdragsbestyrkande
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Försäljning av Stora biografen, Sippan 13 (dnr 2002.432)
Vänersborgs kommun förvärvade 1998-01-02 fastigheten Sippan 13, som
inrymmer Sveriges näst äldsta biograf, för en köpeskilling av 800 Tkr.
Överlåtare var Vänersborgs Arbetareförening. I samband med överlåtelsen
beslutade kommunen ändra detaljplanen för området innebärande att den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på fastigheten skulle bevaras.
Kommunen har utfört underhållsåtgärder, i huvudsak bestående av reparation
av tak till en kostnad av drygt en miljon kronor. Arbetarföreningen som hyrt
fastigheten av kommunen har påtagit sig visst ansvar för förvaltning av
fastigheten, dock utan att betala hyra.
Under våren 2002 har Arbetarförenigen redovisat att man vill lägga ned
föreningen och därmed befrias från uppdraget att förvalta fastigheten.
Samhällsbyggandsnämnden har vid sammanträde 2002-10-21, § 119,
behandlat ärendet.
I PM daterad 2002-10-11, upprättad av kanslichefen Pär Cederqvist och
fastighetschefen Leif Wallman redovisas att lokalen använts för olika kulturändamål som exempelvis filmvisning. För denna visning krävs särskild kompetens, vilket den föreslagne köparen besitter. Av skrivelsen framgår bl a att
fastigheten bör säljas till någon som har förmågan att driva verksamheten
vidare och även utveckla denna.
Beredningen har inkommit med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 november 2002, § 260.
Under kommunstyrelsens överläggning i ärendet yrkade Sven-Ingvar Eriksson
(m) att ärendet skulle återremitteras till beredningen.
Kommunstyrens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till beredningen.
________
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 november 2002, § 277.
Under överläggningen yrkade S Anders Larsson (s) bifall till beredningens
förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sven-Ingvar Eriksson (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde proposition på Erikssons yrkande om återremiss mot
frågan om ärendet skulle avgöras idag, varefter han förklarade, att enligt hans
mening kommunstyrelsen beslutat att ärendet skulle återremitteras. Votering
begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar på att ärendet skall
återemitteras röstar ja och den som röstar att ärendet skall avgöras idag röstar
nej. Vid voteringen avges nio ja-röster: Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson
(fv), Sven Karlson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson
(kd), Bo Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp), Orvar Carlsson (kd), SvenIngvar Eriksson (m). Vidare avges sex nej-röster: S Anders Larsson (s), Anne
Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s), Sven G Johansson (s), Stina
Persson (s) och Lutz Rininsland (v).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
_______
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 februari 2003, § 35.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-22, § 4.
Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (m) med instämmande av
folkviljan genom Anita Karlsson, bifall till förslaget att ”Kommunstyrelsen
beslutar remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som har att genom
fri anbudsprövning, sälja Stora biografen, fastigheten Sippan 13, efter
godkännande av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.”
Ordföranden redogjorde för sitt förslag innebärande att ”Kommunfullmäktige
ställer sig bakom PM daterat 2002-10-11, upprättat av kanslichefen Pär
Cederqvist och fastighetschefen Leif Wallman och beslutar godkänna avtal
om försäljning av Stora biografen, fastigheten Sippan 13, på sätt som framgår
av avtalet.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren och kanslichefen Pär Cederqvist att för kommunens räkning skriva

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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under avtalet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget
förslag, och Anders Forsströms (m) och folkviljans yrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar på ordförandens
förslag, röstar ja och den som röstar på Anders Forsströms (m) och folkviljans
yrkande, röstar nej.
Vid voteringen avgavs 8 ja-röster, Sven G Johansson (s), Dan Nyberg (s),
Bengt Larson (s), Jenny Karlsson (s), Kate Giaever (s), Ann-Britth Fröjd (c),
Jonas Ringqvist (v) och Lars-Göran Ljunggren, 6 nej-röster, Johan Ekström
(fp), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) Orvar Carlsson (kd), Anita
Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv). Ledamoten Bo Carlsson (c) avstod
från att rösta.
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat godkänna ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom PM daterat 2002-10-11, upprättat av
kanslichefen Pär Cederqvist och fastighetschefen Leif Wallman och beslutar
godkänna avtal om försäljning av Stora biografen, fastigheten Sippan 13, på
sätt som framgår av avtalet.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren och kanslichefen Pär Cederqvist att för kommunens räkning skriva
under avtalet.
_______
Reservation
Johan Ekström (fp), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) Orvar Carlsson
(kd), Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) reserverade sig mot
beslutet.
______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Noteras att Gunnel Ideberg (m) och James Bucci (v) meddelat att de avstod
från att delta i beslutet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av S Anders Larsson (s).
Anita Karlsson (fv) yrkade på återremiss av ärendet med motiveringen ”så att
man kan annonsera ut fastigheten på nytt o kanske anlita en mäklare så att
man når en större kundkrets att fastigheten är K märkt är inget hinder” I detta
yrkande instämde Margareta Grimstad (fv), Per Sjödahl (mp) samt Marianne
Vänerlöv (kd). Lars G Blomgren (fp) yrkade, som företrädare för hela den
borgerliga gruppen, bifall till Anita Karlssons yrkande.
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 kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 yrkandena om återremiss och fann att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde.
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 26 ja-röster, 21 nej-röster och fyra ledamöter avstod
från att rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat om
återremiss av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
_______

Noteras att ovan redovisats att Gunnel Ideberg (m) och James Bucci (v) inte
deltagit i beslutet.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-02-18 § 14 .

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Gunnel Ideberg (m)
Christina Mossberg (fp)

Nej
Ja

Annika Villebeck (v)

Ja

Madelaine Johansson (v)

Ja

Avstår

Gunnar Lidell (m)

Nej

Nej

Göran Hallsten (c)

Ja

Lars-Göran Ljunggren (s)

Ja

James Bucci (v)

Avstår

Anne Sophie Aronsson (s)

Ja

Kristina Rosell (fp)

Sven G Johansson (s)

Ja

Camilla Prins (s)

Ja

Lutz Rininsland

Ja

Kate Giaever (s)

Ja

Madeleine Mosrati (s)

Ja

Nej

Lars G Blomgren (fp)

Nej

S Anders Larsson (s)

Ja

Jeanette Larsson (s)

Ja

Monika Gustavsson (s)

Ja

Stefan Kärvling (v)

Ja

Anders Forsström (m)

Nej

Lennart Niklasson (s)

Ja

Marianne Vänerlöv (kd)

Nej

John-Evert Wahlström (kd)

Nej
Nej

Orvar Carlsson (kd)

Nej

Tore Söderberg (mp)

Roger Karlsson (fv)

Nej

Kjell Nilsson (s)

Bengt Larson (s)

Ja

Ja

Marianne Karlsson (c)

Avstår

Ragnar Sandberg (m)

Nej

Anders Bengtsson (m)

Nej

Bengt Holmkvist (fv)

Nej

Mikael Andersson (s)

Ja

Bo Carlsson (c)
Margareta Francke (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Per Sjödahl (mp)

Avstår
Ja
Nej
Ja
Nej

Joachim Gabre (fp)

Nej

Gisela Holtersson (s)

Ja

Elmi Abdiasis (s)

Ja

Sven Andersson (fp)

Nej

Margaretha Grimstad (fv)

Nej

Reidar Josefsson (s)

Ja

Anette Ruus (s)

Ja

Anita Karlsson (fv)

Nej

Dan Nyberg (s)

Ja

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Förvärv av aktierna i Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
(dnr 2003.24)
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum ägs av Vänersborgs kommun till
95 % och av Grästorps kommun till 5 %.
Kommunfullmäktige i Grästorps kommun har vid sammanträde 2002-12-19,
§ 133, beslutat att snarast avveckla kommunens engagemang i Hunnebergs
Kungajakt- och Viltmuseum. Av beslutet framgår vidare att kommunen skall
täcka sin andel av förlusttäckning till och med 2001 och uppdragsersättning
för 2002 med fem procent eller ca 65 000 kr.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 februari 2003, § 36.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-22, § 4.
Under överläggningarna meddelade Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist
(fv) att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från Grästorps kommun överta aktiekapital
om 5 % i Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB till en kostnad av 1 kr.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren och kanslichefen Pär Cederqvist att för kommunens räkning skriva
under avtalet.
_______
Noteras att ovan redovisats att Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv)
meddelat att de inte deltar i beslutet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Noteras att Roger Karlsson (fv), Bengt Holmkvist (fv), Anita Karlsson (fv),
Inga-Lill Sandelmark (fv), Margareta Grimstad (fv), Per Sjödahl (mp) och
Tore Söderberg (mp) meddelat att de inte deltar i beslutet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 15

2003-02-18

Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Noteras att ovan redovisats de ledamöter som inte deltagit i beslutet
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunkansliet
Ekonomistaben
Grästorps kommun
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
_______

Utdragsbestyrkande
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Valärende (dnr 2003.61)
Anders Björnetun (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Björnetun (kd) från uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
På grund av ovanstående utser kommunfullmäktige John-Åke Ericsson (kd),
Hallebergsvägen 52, 468 32 Vargön till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Anders Björnetun
John-Åke Ericsson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Valärende (dnr 2003.64)
Christina Mossberg (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Christina Mossberg (fp) från uppdraget som
ersättare i överförmyndarnämnden.
På grund av ovanstående utser kommunfullmäktige Kerstin Andersson (fp),
Ekenäs 240 Hagen, 460 64 Frändefors till ny ersättare i överförmyndarnämnden.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Christina Mossberg
Kerstin Andersson
Överförmyndarnämnden
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande

