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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)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Rune Lanestrand (fv)

Roger Karlsson

Bengt Larson (s)

Bengt-Göran Nilsson §§ 60 - 79

Ragnar Sandberg (m)
Bengt Holmkvist (fv), §§ 58 – 69
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)

§§ 70 – 79 platsen tom

3
Ledamöter:

Ersättare:

Annika Villebeck (v)

Stefan Kärvling

Madelaine Johansson (v), §§ 58 – 62

§§ 63 – 79 platsen tom

Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)
James Bucci (v)
Kristina Rosell (fp)
Camilla Prins (s)

Håkan Gustafsson

Kate Giaever (s)
Madeleine Mosrati (s)
Jeanette Larsson (s)
Annika Larson-Lindlöf (s)

Reidar Josefsson

Jonas Ringqvist (mp)

Kaj Jokitulppo

Marianne Vänerlöv (kd)

Anders Björnetun

John-Evert Wahlström (kd)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Anders Bengtsson (m)
Mikael Andersson (s)

Klas-Uno Francke

Joachim Gabre (fp)

Christina Mossberg

Gisela Holtersson (s), §§ 58 – 64

§§ 65 – 79 platsen tom

Elmi Abdiasis (s)
Tove af Geijerstam (fp)

Sven Andersson §§ 69 - 79

Margaretha Grimstad (fv) §§ 58 – 59 del av

Peter Göthblad §§ 59 del av - 79

Anette Ruus (s)

Bengt-Göran Nilsson §§ 58 - 59

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Kerstin Johansson (s) §§ 58 – 69????
Birger Gustafsson (c)
Mats Andersson (c) §§ 58 – 67
Sven Andersson (fp), §§ 58 – 68
Peter Götbladh (fv), §§ 58 – 59 del av
Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Delårsrapport April 2003 (dnr 2003.239)
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport t o m april 2003 som ekonomichefen Thomas Sannemalm och controllern Karin Gustafsson redovisade vid kommunstyrelsens sammanträde 2003-05-28, § 147.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som bestått av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 juni 2003, § 154
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar erhållen information
_______
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen konstaterar att med de stora budgetunderskott, som prognostiseras av nämnderna, är Vänersborgs kommun på väg mot en situation med obalans
i ekonomin. För att denna situation inte skall uppkomma krävs att nämnderna
skyndsamt vidtar åtgärder för att nedbringa de prognostiserade underskotten.
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden
samt gymnasienämnden, att senast 2003-09-26 till ekonomistaben lämna en redovisning över beslutade åtgärder för att nå ekonomisk balans. Kommunstyrelsens
arbetsutskott ges i uppdrag att genom presidieöverläggningar med berörda nämnder
följa upp ärendet. Återrapportering sker till kommunstyrelsen i anslutning till att
delårsrapport till och med augusti behandlas i kommunstyrelsen.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) med instämmande av
Lars G Blomgren (fp) och Astrid Karlsson Björkman (m), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till:

Justerande sign

Ekonomistaben som har att informera berörda nämnder.
________
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Mål- och resursplan 2004-2006 (dnr 2003.195)
Sedan nämnderna lämnat in sina budgetförslag m m har ekonomistaben på
kommunstyrelsens ordförandes uppdrag sammanställt förslag till Mål- och resursplan för år 2004-2006.
Kommunstyrelsen informerades vid sammanträde 2003-05-28, § 148, av ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist.
Kanslichefen Pär Cederqvist informerade om genomförda MBL-förhand-lingar.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som bestått av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 155.
Jenny Karlsson (s) anmälde att hon inte deltog i överläggningar och beslut med
hänvisning till delikatessjäv.
Ordföranden yrkade bifall till upprättat förslag till ”Mål- och resursplan 2004-2006”
dock med följande ändringar:
- I Mål- och resursplanens del II, sidan tre, under rubriken ”Ekonomiska mål”,
”Inriktningsmål”, punktsatserna samt i kommentaren, skall ordet ”skall” ändras till
”bör”
innebärande
? Skattesatsen bör hållas oförändrad under mandatperioden
? Taxe- och avgiftsnivåer bör hållas oförändrade
Kommentar: Vid val av boendeort jämförs Vänersborg med omkringliggande kommuner avseende skattsats och taxenivåer. För att Vänersborg inte skall
vara dyrare att bo i än jämförbara kommuner bör skattesatsen hållas oförändrad.
- under rubriken ”Integrationsarbetet” skall meningen lyda ”Den integrationsplan
som enligt beslut i kommunfullmäktige skall tas fram skall bli föremål för ställningstagande i fullmäktige 2003”
- Under rubriken ”God ekonomisk hushållning”, ”Inriktningsmål”, skall stå: Förbättrad soliditet
Ett långsiktigt mål är att årens resultat bör uppgå till 2 % av skatter & generella
statsbidrag.
Ordförandens justerade förslag utgör socialdemokraternas och centerpartiets
gemensamma förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Lars G Blomgren (fp), Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd) och Gunnar
Lidell (m) yrkade enligt följande
- avslag till skattehöjning
- Barn- och ungdomsnämnden skall få 3.750 Mkr för att säkra Wärnerssonpengar
(i förslaget är 4 Mkr anvisade för lokalkostnader)
50 Tkr sparas på sportfisket, Halleberg
- Gymnasienämnden får ytterligare 0,8 miljoner kr för att klara Wärnerssonpengarna
- socialnämndens 3,5 Mkr ”öronmärkta” pengar till tjänster, skall användas till att
arbeta vidare med demenskedjan och boendeutredningen.
0,3 Mkr sparas genom att ej förändra socialjouren
- Investeringar får under 2004 uppgå till 56,0 Mkr totalt
- Under år 2004 bör kommunstyrelsen starkt driva frågan om kostnadsminskningar
med minst 2 % för att finansiera framtida investeringar, dels skapa utrymme för
nämnderna att kunna betala för de ökade fastighetskostnader, som nya lokaler
innebär.
James Bucci (v) yrkade
- skattehöjning under 2004 med 50 öre till 22:64 kr.
- avslag på förslaget att höja ramen för turism med 500 Tkr
- att förslag om bidrag till Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB sänks med
250 Tkr till 1150 Tkr.
- socialnämndens budgetram förstärks med 8 Mkr
- gymnasienämndens budgetram förstärks med 3 Mkr som riktas till gymnasiesärskolan
- barn- och ungdomsnämndens budgetram förstärks med 2 Mkr. 4 Mkr har avsatts
för ökad hyreskostnad vid Granåsskolan och får nyttjas fritt av nämnden under
2004 i avvaktan på den höjda hyreskostnaden. De 6 Mkr skulle användas att
säkra ”Wärnerssonpengarna”.
- 2 Mkr avsätts för att bidra till en höjning av lönerna för anställda i långlöneyrken
Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) yrkade att 200 Tkr till utökat utbildningsbidrag inom partistödet skulle slopas. Dessa medel skulle tillföras socialnämnden.
Lars G Blomgren (fp), Gunnar Lidell (m), Ovar Carlsson (kd) och Anders Forsström (m) yrkade bifall till Anita Karlssons (fv) och Bengt Holmkvists (fv) yrkande,
dock med justeringen att medlen skulle läggas in som ett förbättrat budgetresultat.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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James Bucci (v) yrkade bifall till Anita Karlssons (fv) och Bengt Holmkvists
(fv) yrkade.
Lars G Blomgren (fp), Gunnar Lidell (m), Ovar Carlsson (kd), Anita Karlsson (fv)
och Bengt Holmkvist (fv) yrkade bifall till ordförandens förslag om oförändrad
skattesats.
Lars G Blomgren (fp) yrkade avslag till ordförandens förslag om justering av utsänt
material så att i Mål- och resursplanens del II, sidan tre, skulle ordet ”skall” ändras
till ”bör” såvitt gäller oförändrad skattesats under mandatperioden.
Kommunstyrelsens ordförande yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att uppdra till barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden att tillse att de så kallade ”Wärnerssonpengarna” för kommande läsår tillfaller
Vänersborgs kommun.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att ordförandens eget
förslag med ovan gjorda justeringar är huvudförslag och att han skulle ställa proposition på varje del i de framställda yrkandena.
Ordföranden redovisade också att, om yrkandet om skattehöjning skulle avslås, så
kommer han inte att ta upp James Buccis (v) yrkanden om förstärkning av budgetramarna samt ytterligare avsättning till höjning av löner.
Kommunstyrelsen godkände denna propositionsordning.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag om oförändrad skattesats mot
James Buccis (v) yrkande på en höjning av skatten med 50 öre och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet. Se bilaga 3.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag att ordet ”skall” ändras till ”bör”
såvitt gäller skattesatsen och Lars G Blomgrens (fp) förslag att ordet ”skall” kvarstår i texten. Han förklarade härefter att kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget
förslag.
Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.
Votering begärdes

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Följande voteringsordning godkändes. Den som stöder ordförandens förslag, röstar
ja och den som stöder Lars G Blomgrens (fp) förslag, röstar nej.
Vid voteringen avgavs åtta ja-röster; Bo Carlsson (c), Sven G Johansson (s), Anne
Sophie Aronsson (s), Bengt Larsson (s), Lennart Niklasson (s), Kate Giaever (s),
Ann-Britth Fröjd (c) och Lars-Göran Ljunggren(s), 6 nej-röster; Lars G Blomgren
(fp), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd), Anita Karlsson (fv), och Bengt Holmkvist (fv). En ledamot, James Bucci (v), avstod från att
rösta. Kommunstyrelsen hade därmed bifallit ordförandens förslag.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag att ordet “skall” ändras till “bör”
såvitt gäller taxe- och avgiftsnivåer. Han förklarade härefter att kommunstyrelsen
belsutat bifalla detta förslag.
Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.
Ordföranden ställde därefter proposition på sitt eget förslag om att ”Ett långsiktigt
mål är att årens resultat bör uppgå till 2 % av skatter & generella statsbidrag”, och
fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.
Ordföranden ställde därefter proposition på sitt eget förslag att höja ramen för
turism med 500 Tkr mot James Buccis (v) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Se
bilaga 3.
Ordföranden ställde därefter proposition på sitt eget förslag om bidrag till Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB med 1150 Tkr mot James Buccis (v)
yrkande om sänkning av bidraget med 250 Tkr och fann att kommunstyrelsen
beslutat bifalla hans eget förslag.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Se bilaga 3.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag och Lars G Blomgens (fp) m fl
yrkande att barn- och ungdomsnämnden skulle få 3.750 Mkr för att säkra Wärnerssonpengar, och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag och Lars G Blomgens (fp) m fl
yrkande att gymnasienämnden skulle få ytterligare 0,8 Mkr för att klara Wärnerssonpengarna, och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.
Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag och Lars G Blomgens (fp) m fl
yrkande att socialnämndens 3,5 Mkr ”öronmärkta” pengar till tjänster, skulle
användas till att arbeta vidare med demenskedjan och boendeutredningen, och fann
att kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.
Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag mot Lars G Blomgens (fp) m fl
yrkande att investeringar under 2004 skulle få uppgå till totalt 56,0 Mkr, och fann
att kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.
Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag, Anita Karlssons (fv) och Bengt
Holmkvists (fv) yrkade att 200 Tkr till utökat utbildningsbidrag inom partistödet
skulle slopas och pengarna skulle föras över till socialnämnden samt Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande att 200 Tkr till utökat utbildningsbidrag inom partistödet
skulle slopas och pengarna skulle föras till ett förbättrat budgetresultat, och fann att
kommunstyrelsen beslutat bifalla hans eget förslag.
Ordföranden ställde proposition på övriga delar av sitt justerade förslag och fann att
kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.
Ordföranden ställde proposition på sitt förslag att ”Kommunstyrelsen, beslutar
föreslå kommunfullmäktige att uppdra till barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden att tillse att de så kallade ”Wärnerssonpengarna” för kommande läsår
tillfaller Vänersborgs kommun” och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla
förslaget.
Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 59

2003-06-17

Blad

12

Ordföranden ställde proposition på Lars G Blomgrens (fp) m fl förslag att ”Under år
2004 bör kommunstyrelsen starkt driva frågan om kostnadsminskningar med minst
2 % för att finansiera framtida investeringar, dels skapa utrymme för nämnderna att
kunna betala för de ökade fastighetskostnader, som nya lokaler innebär” mot avslag
på yrkandet och fann att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd), Lars G Blomgren
(fp) Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) reserverade sig mot beslutet.
Det antecknas att James Bucci (v) anmält att han inte deltog i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att revidera det upprättade förslaget till mål- och resursplan i enlighet med de beslut kommunstyrelsen ovan fattat samt att överlämna detta
till kommunfullmäktige för ställningstagande med nedanstående beslutsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2004 till 22:14 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2003.
2 Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2004-2006.
3 För tecknade löneavtal under 2003 och 2004 avsätts 74,2 Mkr till kommunstyrelsens förfogande
5 Beträffande facknämndernas anslagsbindningsnivå och övrigt skall gälla:
Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges i
bilaga 1, (Mål- och resursplanen, Del I, sid 18)) 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 2004,
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
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återbetalas till kommunen
9 Investeringsplanens satsning på fastighetsinvesteringar vid Granåsskolan och
Rånnums skola innebär att Hallebergskolan ska avvecklas.
10 Barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att tillse att
de så kallade ”Wärnerssonpengarna” för kommande läsår tillfaller Vänersborgs
kommun
_______
Jäv
Noteras att Jenny Karlsson (s) anmält att hon inte deltagit i överläggningarna och
beslutet på grund av jäv.
_______
Reservationer
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i de delar som redovisats ovan
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd), Lars G Blomgren
(fp) Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) reserverade sig mot beslutet i den
del som redovisats ovan.
_______
Noteras att James Bucci (v) anmält att han inte deltagit i beslutet i de delar som
redovisats ovan.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Bo Carlsson (c), Marianne Karlsson (c), Lennart
Niklasson (s) och S Anders Larsson (s).
Lutz Rininsland (v) yrkade bifall till James Buccis (v) yrkanden lagda i kommunstyrelsen med tillägget om avslag till ökat utbildningsbidrag inom partistödet.
Lars G Blomgren (fp) yrkade bifall till de yrkanden som folkpartiet, moderaterna
och kristdemokraterna framställde i kommunstyrelsen. I detta yrkande instämde
Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m).
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Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp) yrkade
- en skattehöjning på 30 öre till 22.40 kr för år 2004
- avslag på förslaget att höja ramen för turism med 500 tkr
- sänka föreslaget bidrag till Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB med 250
tkr till 1150 tkr
- socialnämndens budgetram förstärks med 6250 tkr
- gymnasienämndens budgetram förstärks med 3 Mkr som riktas till gymnasiesärskolan
- 200 tkr till utökat utbildningsbidrag inom partistödet slopas. Dessa medel skall
tillföras socialnämnden.
- investeringar får under 2004 uppgå till 56.0 Mkr totalt
- att Katrinedal Etapp 3 och 4 utgår ur exploateringsbudgeten.
- bifall till Lars G blomgrens (fp) m fl förslag att barn- och ungdomsnämndens
budgetram skulle förstärkas med 3750 tkr
Anita Karsson (fv), Roger Karlsson (fv) yrkade
- 200 tkr till utökat utbildningsbidrag inom partistödet slopas och skall användas till
att stärka budgetresultatet
- 300 tkr till socialjouren slopas
- oförändrad skattesats
- investeringarna får under 2004 uppgå till 56.0 Mkr totalt
- bifall till Lutz Rininslands (v) m fl yrkande om sänkning av stödet till Hunnebergs
Kungajakt- och viltmuseum med 250 tkr.
- bifall till Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande att i Mål- och resursplanens del II,
sidan tre, skulle ordet ”bör” ändras till ”skall” såvitt gäller oförändrad skattesats
under mandatperioden.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att kommunstyrelsens
förslag är huvudförslag och att han skulle ställa proposition på varje del i de framställda yrkandena.
Ordföranden redovisade också att, om Lutz Rininslands (v) och Pär Sjödahls (mp)
m fl yrkande om skattehöjning skulle avslås, så kommer han inte att ta upp de
yrkanden som är beroende av den föreslagna skattehöjningen.
Kommunfullmäktige godkände denna propositionsordning.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad
skattesats mot Lutz Rininslands (v) m fl yrkande om skattehöjning med 50 öre och
Pär Sjödahls (mp) yrkande om skattehöjning med 30 öre och fann att
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kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag att i Mål- och
resursplanens del II, sidan tre, används ordet ”bör” såvitt gäller oförändrad skattesats under mandatperioden mot Lars G Blomgrens m fl yrkande att ordet ändras
från ”bör” till ”skall” och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes
Följande voteringsordning godkändes. Den som stöder kommunstyrelsens förslag
röstar ja och den som stöder Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande, röstar nej.
Vid voteringen avgavs 24 ja-röster och 20 nej-röster. Kommunfullmäktige hade
därmed bifallit kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 3.
Noteras att Rutz Rininsland (v), Stefan Kärvling (v), Madelaine Johansson (v),
James Bucci (v), Kaj Jokitulppo (v), Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp)
anmält att de inte deltog i beslutet i denna del.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lutz
Rininslands (v) och Per Sjödahls (mp) m fl yrkande om avslag på förslaget att höja
ramen för turism med 500 tkr och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lutz
Rininslands (v), Per Sjödahls (mp) och Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om
sänkning av föreslaget bidrag till Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB med
250 tkr och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars G
Blomgrens (fp) m fl yrkande att barn- och ungdomsnämndens budgetram skulle
ökas med 3.750 Mkr för att säkra Wärnerssonpengarna och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Noteras att Rutz Rininsland (v), Stefan Kärvling (v), Madelaine Johansson (v),
James Bucci (v) och Kaj Jokitulppo (v) anmält att de inte deltog i beslutet i denna
del.
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Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars G
Blomgrens (fp) m fl yrkande att gymnasienämndens budgetram skulle ökas med 0,8
Mkr för att säkra Wärnerssonpengarna och fann att kommunfullmäktige beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Noteras att Rutz Rininsland (v), Stefan Kärvling (v), Madelaine Johansson (v),
James Bucci (v), Kaj Jokitulppo (v), Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp)
anmält att de inte deltog i beslutet i denna del.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars G
Blomgrens (fp) m fl yrkande att socialnämndens tillskott av 3,5 Mkr inte skulle
”Öronmärkas” och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Noteras att Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp) anmält att de inte deltog i
beslutet i denna del.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars G
Blomgrens (fp) m fl yrkande investeringarna under 2004 skulle få uppgå till 56.0
Mkr totalt och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärdes
Följande voteringsordning godkändes. Den som stöder kommunstyrelsens förslag
röstar ja och den som stöder Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande, röstar nej.
Vid voteringen avgavs 25 ja-röster och 22 nej-röster, fyra ledamöter avstod från att
rösta. Kommunfullmäktige hade därmed bifallit kommunstyrelsens förslag. Se bilaga
4.
Ordföranden ställde därefter proposition Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande att
”Under år 2004 bör kommunstyrelsen starkt driva frågan om kostnadsminskningar
med minst 2 % för att finansiera framtida investeringar, dels skapa utrymme för
nämnderna att kunna betala för de ökade fastighetskostnader, som nya lokaler
innebär” mot kommunstyrelsens förslag till avslag på yrkandet och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars G
Blomgrens (fp) m fl yrkande att 200 tkr till utökat utbildningsbidrag
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inom partistödet skulle slopas och att medlen skulle läggas in som ett förbättrat
budgetresultat. Ordföranden fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Följande voteringsordning godkändes. Den som stöder kommunstyrelsens förslag
röstar ja och den som stöder Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande, röstar nej.
Vid voteringen avgavs 23 ja-röster och 27 nej-röster. En ledamot avstod från att
rösta. Kommunfullmäktige hade därmed bifallit avslagsyrkandet. Se bilaga 5.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per
Sjödahls (mp) och Hans Edsbagges (mp) yrkande att Katrinedal, etapp III och IV
skulle utgå ur exploateringsbudgeten och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars G
Blomgrens (fp) m fl yrkande att 300 tkr skulle sparas genom att inte förändra
socialjouren och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärdes.
Följande voteringsordning godkändes. Den som stöder kommunstyrelsens förslag
röstar ja och den som stöder Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande, röstar nej.
Vid voteringen avgavs 29 ja-röster och 22 nej-röster. Kommunfullmäktige hade
därmed bifallit kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 6.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övriga delar
och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Noteras att Rutz Rininsland (v), Stefan Kärvling (v), Madelaine Johansson (v),
James Bucci (v), Kaj Jokitulppo (v) anmält att de inte deltog i beslutet i denna del.
Noteras en redaktionell ändring i utsänt material innebärande att i del II, sid 3
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skall under rubriken ”Integrationsarbetet” stå: ”Den integrationsplan som enligt
beslut i kommunfullmäktige skall tas fram skall bli föremål för ställningstagande i
fullmäktige 2003”.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med justeringen att
slopa förslaget om att avsätta 200 tkr till utökat utbildningsbidrag inom partistödet.
_______
Reservation
Nedanstående ledamöter reserverade sig mot beslutet i ovan redovisade delar, till
förmån för egna yrkandena: Astrid Karlsson-Björkman (m), Sven-Ingvar Eriksson
(m), Anders Forsström, Ragnar Sandberg (m), Gunnar Lidell (m), Anders Bengtsson (m), Johan Ekström (fp), Lars G Blomgren (fp), Kristina Rosell (fp), Christina
Mossberg (fp), Tove Af Geijerstam (fp), Lutz Rininsland (v), Stefan Kärvling (v),
Madelaine Johansson (v), James Bucci (v), Kaj Jokitulppo (v), Orvar Carlsson
(kd), John-Åke Ericsson (kd), Anders Björnetun (kd), John-Evert Wahlström (kd),
Roger Karlsson (fv), Anita Karlsson (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv), Peter Göthbald
(fv), Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp).
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Ekonomistaben som har att informera berörda nämnder
_______

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-06-17 § 59.

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Reidar Josefsson (s)

Nej
Ja

Stefan Kärvling (v)
Madelaine Johansson (v)

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Nej

Gunnar Lidell (m)

Johan Ekström (fp)

Nej

Göran Hallsten (c)

Nej
Ja

Lars-Göran Ljunggren (s)

Ja

James Bucci (v)

Anne Sophie Aronsson (s)

Ja

Kristina Rosell (fp)

Sven G Johansson (s)

Ja

Håkan Gustafsson (s)

Ja

Kate Giaever (s)

Ja

Madeleine Mosrati (s)

Ja
Ja

Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)

Nej

S Anders Larsson (s)

Ja

Jeanette Larsson (s)

Monika Gustavsson (s)

Ja

Kaj Jokitulppo (v)

Anders Forsström (m)

Nej

Lennart Niklasson (s)

Ja

Nej

Anders Björnetun (kd)

Nej

John-Evert Wahlström (kd)

Nej

Orvar Carlsson (kd)

Nej

Hans Edsbagge (mp)

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

Klas-Uno Francke (s)

Ja

Bengt Larson (s)

Bo Carlsson (c)

Ja

Christina Mossberg (fp)

Margareta Francke (s)

Ja

Gisela Holtersson (s)

Ja

Elmi Abdiasis (s)

Ja

John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)

Nej
Ja

Per Sjödahl (mp)
Ole Lund (s)

Ja

Anita Karlsson (fv)

Nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Nej

Nej

Tove af Geijerstam (fp)

Nej

Peter Göthblad (fv)

Nej

Bengt-Göran Nilsson (s)

Ja

Dan Nyberg (s)

Ja

VOTERINGSLISTA

Bilaga 4

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-06-17 § 59

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Reidar Josefsson (s)

Nej
Ja

Stefan Kärvling (v)
Madelaine Johansson (v)

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Nej

Gunnar Lidell (m)

Johan Ekström (fp)

Nej

Göran Hallsten (c)

Ja
Avstår
Nej
Ja

Lars-Göran Ljunggren (s)

Ja

James Bucci (v)

Anne Sophie Aronsson (s)

Ja

Kristina Rosell (fp)

Sven G Johansson (s)

Ja

Håkan Gustafsson (s)

Ja

Kate Giaever (s)

Ja

Madeleine Mosrati (s)

Ja
Ja

Lutz Rininsland (v)

Avstår

Lars G Blomgren (fp)

Nej

S Anders Larsson (s)

Ja

Jeanette Larsson (s)

Monika Gustavsson (s)

Ja

Kaj Jokitulppo (v)

Anders Forsström (m)

Nej

Lennart Niklasson (s)

Ja

Avstår
Nej

Avstår

Anders Björnetun (kd)

Nej

John-Evert Wahlström (kd)

Nej
Nej

Orvar Carlsson (kd)

Nej

Hans Edsbagge (mp)

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

Klas-Uno Francke (s)

Ja

Bengt Larson (s)

Bo Carlsson (c)

Ja

Christina Mossberg (fp)

Margareta Francke (s)

Ja

Gisela Holtersson (s)

Ja

Elmi Abdiasis (s)

Ja

John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Per Sjödahl (mp)
Ole Lund (s)

Nej
Ja
Nej
Ja

Anita Karlsson (fv)

Nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Nej

Nej

Tove af Geijerstam (fp)

Nej

Peter Göthblad (fv)

Nej

Bengt-Göran Nilsson (s)

Ja

Dan Nyberg (s)

Ja

VOTERINGSLISTA

Bilaga 5

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-06-17 § 59.

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Reidar Josefsson (s)

Nej
Ja

Stefan Kärvling (v)

Nej

Madelaine Johansson (v)

Nej
Nej

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Nej

Gunnar Lidell (m)

Johan Ekström (fp)

Nej

Göran Hallsten (c)

Avstår

Lars-Göran Ljunggren (s)

Ja

James Bucci (v)

Nej

Anne Sophie Aronsson (s)

Ja

Kristina Rosell (fp)

Nej

Sven G Johansson (s)

Ja

Håkan Gustafsson (s)

Ja

Lutz Rininsland (v)

Nej

Kate Giaever (s)

Ja

Lars G Blomgren (fp)

Nej

Madeleine Mosrati (s)

Ja

S Anders Larsson (s)

Ja

Jeanette Larsson (s)

Ja

Monika Gustavsson (s)

Ja

Kaj Jokitulppo (v)

Nej

Anders Björnetun (kd)

Nej

John-Evert Wahlström (kd)

Nej
Nej

Anders Forsström (m)

Nej

Lennart Niklasson (s)

Ja

Orvar Carlsson (kd)

Nej

Hans Edsbagge (mp)

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

Klas-Uno Francke (s)

Ja

Bengt Larson (s)

Bo Carlsson (c)

Ja

Christina Mossberg (fp)

Margareta Francke (s)

Ja

Gisela Holtersson (s)

Ja

Elmi Abdiasis (s)

Ja

John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Per Sjödahl (mp)
Ole Lund (s)

Nej
Ja
Nej
Ja

Anita Karlsson (fv)

Nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Nej

Nej

Tove af Geijerstam (fp)

Nej

Peter Göthblad (fv)

Nej

Bengt-Göran Nilsson (s)

Ja

Dan Nyberg (s)

Ja

VOTERINGSLISTA

Bilaga 6

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-06-17 § 59

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Reidar Josefsson (s)

Nej
Ja

Stefan Kärvling (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

Kristina Rosell (fp)

Sven G Johansson (s)

Ja

Håkan Gustafsson (s)

Ja

Lutz Rininsland (v)

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

Kaj Jokitulppo (v)

Ja

Anders Forsström (m)

Nej

Lennart Niklasson (s)

Ja

Anders Björnetun (kd)

Nej

John-Evert Wahlström (kd)

Nej
Nej

Orvar Carlsson (kd)

Nej

Hans Edsbagge (mp)

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

Klas-Uno Francke (s)

Ja

Bengt Larson (s)

Bo Carlsson (c)

Ja

Christina Mossberg (fp)

Margareta Francke (s)

Ja

Gisela Holtersson (s)

Ja

Elmi Abdiasis (s)

Ja

John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Per Sjödahl (mp)
Ole Lund (s)

Nej
Ja
Nej
Ja

Anita Karlsson (fv)

Nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Nej

Nej

Tove af Geijerstam (fp)

Nej

Peter Göthblad (fv)

Nej

Bengt-Göran Nilsson (s)

Ja

Dan Nyberg (s)

Ja
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Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll (dnr 2003.245)
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.
I skrivelse 2003-05-21 anhålles att 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.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 156.
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.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunstyrelsen
Ekonomistaben
_______
Utdragsbestyrkande
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Rapport från arbetet med handikappolitiskt program (2003.236)
Kommunfullmäktige antog 2001-05-15, § 43, handikappolitiskt program för
Vänersborg. Kommunala handikapprådet har i programmet givits i uppdrag att till
kommunfullmäktige rapportera hur regler som tagits upp i programmet har tillämpats
under verksamhetsåret.
Kommunala handikapprådet beslöt vid sammanträde 2003-05-12 att till kommunfullmäktige överlämna redovisning av vidtagna åtgärder som sammanställts i rapport
daterad 2003-05-12.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 159.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar erhållen information.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunala handikapprådet
_______

Utdragsbestyrkande
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Bostads- och Lokalförsörjningsprogram 2004-2006 för Vänersborgs
kommun (dnr 2003.211)
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen informerades vid sammanträde 2003-05-07, §122.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 21 maj 2003, § 132.
Under överläggningarna redovisade ordföranden socialförvaltningens förslag till
kompletterande skrivningen under rubriken 8 Sammanfattning. Sista meningen i
åttonde punktsatsen får därmed följande lydelse: ”Om inte fastighetsägaren vill och
kommunen (byggnadsnämnden) inte ställer krav på tillgänglighet vid ändring av
byggnad kommer kommunen att få betala för detta i form av ökade bostadsanpassningsbidrag, ökad efterfrågan på särskilda boenden och vård i mer kostnadskrävande former.”
Ordföranden ställde förslaget med justering under proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med justerat förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Bostads- och Lokalförsörjningsprogram
2004-2006 för Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att tillse att erforderliga åtgärder
vidtas för genomförandet av programmet. Uppföljning sker i samband med revidering av programmet om ett år.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade redaktionell ändring innebärande att bostads- och lokalförsörjningsprogrammet avser 2004-1006.
Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp) yrkade att Katrinedal, etapp 3-4 och
Halleskogen 4 skulle utgå ur programmet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Lars-Göran Ljunggren (s) och Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden informerade att han inte skulle ställa yrkandet om att Katrinedal 3-4
skulle utgå ur programmet, under proposition eftersom kommunfullmäktige vid
dagens sammanträde beslutat i frågan i samband med fastställande av Mål- och
resursplanen.
Ordföranden ställde härefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per
Sjödahls (mp) och Hans Edsbagges (mp) yrkande att Halleskogen 4 skulle utgå ur
programmet och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställde härefter proposition på Bostads- och Lokalförsörjningsprogram 2004-2006 för Vänersborgs kommun, i övrigt och fann att kommunfullmäktige beslutat anta programmet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Reservation
Per Sjödahl (mp) reserverade sig mot beslutet
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Lars Rudström
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 63

2003-06-17
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Riktlinjer avseende mobiltelefon för anställda i Vänersborgs kommun (dnr
2003.204)
Personal- och organisationsstaben har i samråd med ekonomistaben utarbetat
riktlinjer för mobiltelefon för anställda inom Vänersborgs kommun.
Förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2003-04-03, § 24, föreslagit att
kommunstyrelsen skulle anta redovisade riktlinjer.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 21 maj 2003, § 136.
Kommunstyrelsen informerades vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för mobiltelefon för anställda inom Vänersborgs
kommun
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Hans Edsbagge (mp) yrkade att i riktlinjernas fjärde punktsats skulle ett tillägg göras
i sista meningen så att den skulle få lydelsen: Bytet skall noteras på inventarieförteckning samt miljöaspekterna beaktas enligt Agenda 21.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot Hans Edsbagges (mp) tilläggsyrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställd ordföranden proposition på riktlinjerna i övrigt och fann att kommunfullmäktige beslutat godta dessa.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2003-06-17

Forts Kf § 63

_______

Prot utdrag till

Personal- och organisationsstaben
Författningarna
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 64

2003-06-17
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Inrättande av krisledningsnämnd (dnr 2003.256)
Den 13 november 2002 fattade riksdagen beslut om en ny lag ”Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting”. Lagen är en del i ett nytt
nationellt krishanteringssystem som ger kommunen ett mer långtgående och uttalat
ansvar.
Krisledningsnämndens primära uppgifter är att utöva den ledningsfunktion som lagen
ställer krav på vid extraordinära händelser i fredstid. För nämnden skall gälla ett
reglemente.
Kanslichefen Pär Cederqvist och säkerhetssamordnaren Nilserik Egnell har i
skrivelse 2003-05-27 redovisat uppgifter och ansvar för den nya krisledningsnämnden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 28 maj 2003, § 150
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar inrätta en krisledningsnämnd med i ärendet redovisat
förslag. Till ledamöter i nämnden utses samma ledamöter och ersättare som ingår i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren utses till ordförande i krisledningsnämnden och kommunstyrelsens förste
vice ordförande Lars G Blomgren utses till vice ordförande i nämnden. Kommunfullmäktige fastställer vidare reglemente för krisledningsnämnden samt uppdrar åt
krisledningsnämnden att upprätta en plan för hantering av extraordinära händelser.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkansliet
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 65

2003-06-17
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Motion om att föra över badplatsskötsel från barn- och ungdoms-nämnden
till samhällsbyggnadsnämnden (dnr 2002.247)
Per Sjödahl (mp) har mot bakgrund av vad han anför i motionen yrkat att kommunfullmäktige måtte besluta att ansvaret för alla badplatser i kommunen skulle
föras över till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-06-18, § 71, att
remittera ärendet till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2003-01-27, § 10, hänvisat till
tjänsteskrivelse från Lars Linder, gatuenheten. Av skrivelsen framgår att gatuenheten
inte har ekonomiska eller personella resurser och inte heller den kompetens som
behövs för att ansvara för kommunens större badplatser. Samhällsbyggnadsnämnden poängterar också att det saknas ett naturligt samband med övrig verksamhet
inom nämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2003-03-24, § 37, hänvisat till
tjänsteskrivelse från förvaltningschefen Ulla-Carin Olsson och områdeschefen
Håkan Alfredsson. I skrivelsen redovisas den skötsel m m av badplatserna som
under 30 år legat inom nämndens verksamhetsområde. I skrivelsen beskrivs även
kostnadskonsekvenser för standardhöjningar m m. Barn- och ungdomsnämnden
anser därmed att skötseln skall ligga kvar hos nämndens fritidsenhet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 163.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för skötsel av kommunens större badplatser även fortsättningsvis skall ligga inom barn- och ungdomsnämndens, fritidsenhetens ansvarsområde för att därigenom ta till vara kunskap och erfarenhet och
därmed åstadkomma god kvalitet och hög kostnadseffektivitet. Med denna motivering avslås motionen
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Ks § 65

2003-06-17

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Per Sjödahl
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
_______

Utdragsbestyrkande
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VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 66
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Motion om att utreda kostnaderna med konstfrusen bandybana
Randhemsvallen, Vargön (dnr 2002.68)
Per Sjödahl (mp) har mot bakgrund av vad han anför i motionen yrkat att kommunfullmäktige måtte utreda kostnaderna för att anlägga en konstfrusen bandybana
på Randhemsvallen i Vargön samt utreda möjligheter till att förbilliga anläggningen
genom eventuella frivilliga insatser. Anläggningen skulle drivas på bästa miljömässiga
sätt
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-02-19, § 11, att
remittera ärendet till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt vid sammanträde 2003-03-24, § 36, att med
hänsyn till kostnad och tillgänglighet föreslå avslag på motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 162
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar med hänsyn till kostnad att avslå motionen.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Per Sjödahl (mp) att beslutsmeningen borde ha
följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att motionen redan kan anses som
tillgodosedd.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per Sjödahls (mp) yrkande och fann att kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Följande voteringsordning godkändes. Den som stöder kommunstyrelsens

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 66

2003-06-17

Blad
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förslag röstar ja och den som stöder Per Sjödahls (mp) yrkande, röstar nej.
Vid voteringen avgavs 19 ja-röster och 22 nej-röster. Åtta ledamöter avstod från att
rösta. Kommunfullmäktige hade därmed bifallit Per Sjödahls (mp) yrkande. Se bilaga
7.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen redan kan anses som tillgodosedd
_______
Reservation
S Anders Larsson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens
förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Per Sjödahl
Barn- och ungdomsnämnden
_______

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 7

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2003-06-17 § 66

Astrid Karlsson-Björkman (m)

Ja

Stefan Kärvling (v)

Reidar Josefsson (s)

Ja

Gunnar Lidell (m)

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Ja

Göran Hallsten (c)

Nej

Johan Ekström (fp)

Ja

James Bucci (v)

Nej

Lars-Göran Ljunggren (s)

Ja

Kristina Rosell (fp)

Nej

Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)

Avstår
Ja
Nej

Håkan Gustafsson (s)
Kate Giaever (s)

S Anders Larsson (s)

Ja

Kaj Jokitulppo (v)

Monika Gustavsson (s)

Ja

Anders Björnetun (kd)

Ja

Avstår

Ja

Jeanette Larsson (s)

Lennart Niklasson (s)

Ja

Ja

Ja

Avstår

Avstår

Madeleine Mosrati (s)

Lars G Blomgren (fp)

Anders Forsström (m)

Nej

Nej
Avstår

John-Evert Wahlström (kd)

Nej

Hans Edsbagge (mp)

Nej

Orvar Carlsson (kd)

Avstår

Roger Karlsson (fv)

Nej

Marianne Karlsson (c)

Nej

Bengt-Göran Nilsson (s)

Ja

Anders Bengtsson (m)

Nej

Ragnar Sandberg (m)

Ja

Klas-Uno Francke (s)

Ja

Bengt Holmkvist (fv)

Nej

Christina Mossberg (fp)

Nej

Bo Carlsson (c)

Nej

Elmi Abdiasis (s)

Nej

Tove af Geijerstam (fp)

Nej
Nej

Margareta Francke (s)

Ja

Kjell Nilsson (s)

Avstår

John-Åke Ericsson (kd)

Nej

Peter Göthblad (fv)

Ann-Britth Fröjd (c)

Nej

Anette Ruus (s)

Avstår

Per Sjödahl (mp)

Nej

Dan Nyberg (s)

Ja

Ole Lund (s)

Ja

Anita Karlsson (fv)

Nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Nej

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 67

2003-06-17
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Motion om folkomröstning om skattesatsen i Vänersborgs kommun
(dnr 2003.198)
Hans Edsbagge (mp) och Per Sjödahl (mp) har mot bakgrund av vad de anför i
motionen yrkat att kommunfullmäktige måtte besluta om folkomröstning om skattesatsen i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-04-22, § 42, att
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 161.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att fråga om skattehöjning
hanteras i den budgetprocess som pågår under årets första halvår och avgörs när
kommunfullmäktige antar budgeten i juni månad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Per Sjödahl (mp) bifall till ”motionen om att en
folkomröstning skall äga rum om skattesatsen. Folkomröstningen skall genomföras i
samband med EMU-valet den 14 sept.”
Peter Göthblad (fv) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Lars-Göran Ljunggren (s)
Ordföranden informerade att han inte skulle ställa Per Sjödahls (mp) yrkande under
proposition eftersom kommunfullmäktige vid dagens sammanträde beslutat i frågan i
samband med fastställande av Mål- och resursplanen.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Per Sjödahl
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 68

2003-06-17
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Antagande av plattform för ett utvecklat samarbete i Tvåstad
(dnr 2003.248)
Kommunledningarna i Vänersborgs och Trollhättans kommuner har i ett gemensamt
arbete tagit fram en plattform för att ytterligare stärka tätortsregionens långsiktiga
utvecklingsförmåga. Plattformen antogs av Tvåstadskommittén 2003-05-20.
Plattformen redovisas i PM 2003-05-20 med namnet Två kommuner – en stad.
Tvåstadskommittén föreslår att respektive kommunfullmäktige ställer sig bakom
inriktningen och ger mandat till Tvåstadskommittén att ta initiativ till vidareutveckling
av samarbetet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 164.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av
samarbetet i Tvåstad samt ge mandat till Tvåstadskommittén att ta initiativ till
vidareutveckling av samarbetet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade följande ledamöter bifall till kommunstyrelsens
förslag: Lars-Göran Ljunggren (s), Lars G Blomgren (fp), Per Sjödahl (mp), Bo
Carlsson (c), Gunnar Lidell (m), Peter Göthblad (fv) och Orvar Carlsson (kd).
Anders Forsström (m) yrkade bifall till innehållet i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag under proposition och fann att
kommunfullmäktige beslutat anta plattform för ett utvecklat samarbete i Tvåstad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 68
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Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Trollhättans kommun
_______

Utdragsbestyrkande
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VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Fråga om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Fyrstadskansliet avseende
verksamhetsåret 2002 (dnr 2003.238)
Kommunalförbundet Fyrstadskansliet har fastställt verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning med tillhörande redovisningsprinciper.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 juni 2003, § 167.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad årsredovisning för år 2002
avseende Kommunalförbundet Fyrstadskansliet, samt beviljar ansvarsfrihet enligt
revisorernas förslag
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Noteras att S Anders Larsson (s) och Sven-Ingvar Eriksson (m) inte deltagit i
handläggningen och beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______
Jäv
Noteras att S Anders Larsson (s) och Sven-Ingvar Eriksson (m) inte deltagit i
handläggningen och beslutet i detta ärende på grund av jäv.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunalförbundet Fyrstadskansliet
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 70
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Årsredovisningshandlingarna för de kommunala bolagen m m
Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy skall bl a företagens årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:
1.

Vattenpalatset Vänerparken AB (dnr 2003180).

2.

Kooperativ Utveckling Fyrbodal (2003.116).

3.

Fastighets AB Vänersborg (dnr 2003.178).

4.

Fyrstads Flygplats AB (dnr 2003.161).

5.

Vänerhamn AB (dnr 2003.225).

6.

AB Vänersborgsbostäder (dnr 2003.179).

7.

TRAAB (dnr 2003.228).

8.

Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (dnr 2003.188)

Årsredovisningshandlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet för de som vill ta
del av dem.
_______
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 71
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Valärende (dnr 2003.246)
Michael Villebeck (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Michael Villebeck (v) från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
På grund av ovanstående utser kommunfullmäktige Berit Utberg (v), Södergatan 4,
462 34 Vänersborg, till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Michael Villebeck
Berit Utberg
Samhällsbyggnadsnämnden
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 72
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Valärende (dnr 2003.253)
Yvonne Lindström (v) har avsagt sig uppdragen som ersättare i socialnämnden och
barn- och ungdomsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Yvonne Lindström (v) från uppdragen som ersättare i
socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden.
På grund av ovanstående utser kommunfullmäktige Ebon Rhedin (v), Norra gatan 10,
462 30 Vänersborg, till ny ersättare i socialnämnden.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Yvonne Lindström
Ebon Rhedin
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Valärende (dnr 2002.287)
Jonas Ringqvist (v) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktgies beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jonas Ringqvist (v) från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige överlämnar, vad gäller uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige utser, på grund av avsägelsen, Gunilla Cederbom (v), Nygatan
30 B, 462 30 Vänersborg, till ersättare i kommunstyrelsen
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Jonas Ringqvist
Gunilla Cederbom
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen
Pa-service
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 74
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Valärende (dnr 2002.282)
Camilla Prins (s) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i valberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Camilla Prins (s) från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen.
Kommunfullmäktige överlämnar, vad gäller uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige utser, på grund av avsägelsen, Anneli Zackrisson (s), Flanaden
48, 462 50 Vänersborg, till ersättare i valberedningen
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Camilla Prins
Anneli Zackrisson
Länsstyrelsen
Valberedningen
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 75
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Valärende (dnr 2003.193)
Marianne Vänerlöv (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2003-04-22, § 41, entlediga Marianne
Vänerlöv (kd) från uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Inga-Lisa Ericsson (kd),
Hallebergsvägen 52 A, 468 32 Vargön, till ledamot i socialnämnden.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Marianne Vänerlöv
Inga-Lisa Ericsson
Socialnämnden
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 76

2003-06-17

Blad
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Valärende (dnr 2002.270)
Gunnel Ideberg (m) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Gunnel Ideberg (m) från uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige och socialnämnden
Kommunfullmäktige överlämnar, vad gäller uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige utser, på grund av avsägelsen, Bengt Thorsson (m), Högen
200, 460 65 Brålanda, till ersättare i socialnämnden
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Gunnel Ideberg
Bengt Thorsson
Länsstyrelsen
Socialnämnden
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2003-06-17
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Interpellation (H-kort nr 2003.1485)
Marianne Karlsson (c) har ställt en interpellation till ordförandena i socialnämnden
och barn- och ungdomsnämnden om utbildning av kommunens personal i syfte att
identifiera brott mot barn och ungdomar.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige bereder socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (s) och
barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) tillfälle att svara på
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2003.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Lennart Niklasson + handlingar
S Anders Larsson + handlingar
Marianne Karlsson
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2003-06-17
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Motion om att uppnå jämnare könsfördelning bland kommunens högre
chefer (dnr 2003.288)
James Bucci (v) har mot bakgrund av vad han anför i motionen yrkat att kommunfullmäktige med omedelbar verkan måtte tillämpa de åtgärder som finns under
avsnittet ”Jämnare Könsfördelning” i kommunens jämställdhetsplan 1998-09-01
som antogs av kommunfullmäktige 1998-09-29 samt att kommunen aktivt skall
tillämpa positiv särbehandling vid anställning av högre chefer.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunstyrelsen + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2003-06-17
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Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande tackade fullmäktiges ledamöterna för nedlagt
arbete och önskade en skön sommar. Samma tack och önskan riktades även till
tjänstemän och representanter för media.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman tackade
ordföranden för ett gott och uppskattat arbete och önskade honom och familjen en
skön sommar.
Ordföranden avslutade med att informera om att om det skulle behövas kan kommunfullmäktige komma att kallas till extra sammanträde den 28 augusti kl 1900.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

