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Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter:

Ersättare:

Ernst Peterson (s) ö, närvarande §§ 15-18
Sven-Ingvar Eriksson (m) ö
Stina Persson (s) ö
Johan Ekström (fp) ö
Lars-Göran Ljunggren (s) ö

Klas-Uno Francke (s)

Astrid Karlsson-Björkman (m) ö
Anne Sophie Aronsson (s) ö
Sven G Johansson (s) ö
Lutz Rininsland (v) v
Marie Dahlin (s) v
Lars G Blomgren (fp) v
S Anders Larsson (s) v
Monika Gustavsson (s) v
Anders Forström (m) v
Lennart Niklasson (s) ö
Orvar Carlsson (kd) v
Rune Lanestrand (fv) v
Birgit Larsson (fv) v
Bengt Larson (s) v
Gunilla Cederbom (v) v
Sven Karlsson (fv) v
Ragnar Sandberg (m) v
Sonja Pettersson (s) ö
Bengt Holmkvist (fv) v

Kate Giaever (s)

3
Ledamöter:

Ersättare:

Bo Carlsson (c) v
Gunnel Magnusson fv) v
Michael Johanson fv) v
Inga-Lill Olsson (fv) v

Sven-Gunnar Larsson (fv)

Kristina Floros (s) ö

Magnus Cassel (s)

Bilt Davidsson (m) v
Margareta Francke (s) ö
Peter Göthblad (fv) ö
Tage Severinson (c) v
John-Åke Ericsson (kd) v
Ann-Britth Fröjd (c) ö

Elsie Aronsson (c)

Per Sjödahl (mp) ö
Sonja Westberg (s) v
Ole Lund (s) v

Jeanette Larsson (s)

Christina Bränfeldt (fv) ö

Lennart Bäckemo (fv)

Anita Karlsson (fv) ö
Roger Karlsson (fv) ö
Inga-Lill Sandelmark (fv) ö
Bengt Fridh (kd) ö
Annika Villebeck (v) ö
Madelaine Johansson (v) ö
Monica Bredberg (mp) v
Marianne Vänerlöv (kd) ö
Gunnar Lidell (m) v
Göran Hallsten (c) v
James Bucci (v) ö
Reidar Eriksson (s) v

Rune Hansson (kd)

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Håkan Gustafsson (s) närvarande §§ 15-18
Herlene Mattiasson (fv)
Kanslichefen Pär Cederqvist
Sekreteraren Maud Rudquist
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Valärende (dnr 2002.32)
Marianne Vänerlöv (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Marianne Vänerlöv (kd) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Komunfullmäktige noterar att länsstyrelsen redan genomfört sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige i Marianne Vänerlövs ställe (dnr 2002.45).
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Marianne Vänerlöv
Pa-service
_______

Utdragsbestyrkande
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Meddelande (dnr 2002.45)
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot efter Marianne Vänerlöv
(kd). Till ny ledamot har Rune Hansson (kd), Ekenäs 167, 460 64 Frändefors,
utsetts. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Rune Hansson (kd). Till ny
ersättare har Daniel Gustafsson (kd), Magasinsgatan 3, 462 33 Vänersborg, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2002.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Marianne Vänerlöv
Rune Hansson
Daniel Gustafsson
Pa-service
_______

Utdragsbestyrkande
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Fråga om nyemission/delägarskap för Melleruds kommun att ingå som
delägare i Trestadsregionens Avfallsaktiebolag (2001.528)
Trestadsregionens Avfallsaktiebolag har i skrivelse 2001-11-17 informerat om
intresse från Melleruds kommun att ingå som delägare i bolaget. I anledning av
Melleruds kommuns ansökan om delägarskap har TRAAB till Vänersborgs kommun överlämnat denna ansökan för yttrande samt fråga om nyemission.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 februari 2002, § 46.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Melleruds kommun, på föreslagna vilkor ingår
som delägare i Trestadsregionens Avfallsaktiebolag.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Trestadsregionens Avfallsaktiebolag
Melleruds kommun
_______

Utdragsbestyrkande
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Förslag till nytt konsortialavtal för Trestadsregionens Avfallsaktiebolag
(dnr 2001.529)
Trestadsregionens Avfallsaktiebolag har i skrivelse 2001-11-27, med anled-ning av
Melleruds kommuns intresse att ingå som delägare i TRAAB översänt förslag till
nytt konsortialavtal för beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 februari 2002, § 47.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner nytt konsortialavtal och uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande Sven-Ingvar Eriksson och kanslichefen
Pär
Cederqvist att underteckna detta.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Trestadsregionens Avfallsaktiebolag
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara
heltidsanställningar (dnr 2001.237)
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen genom Lennart Niklasson har i
motion 2001-05-13 framhållit att för att Vänersborgs kommun i framtiden skulle
vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera personal, borde alla anställningar
vara heltid. Detta ses i motionen inte bara som en rekryteringsfråga utan även en
jämställdhetsfråga varför motionären yrkar att alla anställningar i Vänersborgs
kommunen skulle vara heltidsanställningar.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-05-15, § 54, remitterat motionen
till kommunstyrelsen.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2001-11-26, § 159,
redovisat olika arbetstidsmodeller samt poängterat vikten av att kunna erbjuda
önskad sysselsättningsgrad vid nyanställning såväl som till redan anställd per-sonal.
Utskottet redogjorde också för att frågeställningen behandlats i ”Personal 2010”.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 mars 2002, § 53.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna möjlighet att erbjuda de sysselsättningsgrader de anställda önskar. För att uppnå detta uppmanar kommunfullmäktige förvaltningarna att aktivt arbeta med implementering av nya eller förändrade arbetstidsmodeller, så som årsarbetstid. Kommunfullmäktige förutsätter att
nämnderna omgående arbetar med att nedbringa initialkost-naderna för att därefter
hålla sig inom givna kostnadsramar. Motionen anses därmed besvarad
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkar Lennart Niklasson (s) bifall till motionen med
instämmande av Bengt Larsson (s), Klas-Uno Franke (s), S Anders Larsson (s)
och vänsterpartiet.
Sven-Ingvar Eriksson (m) yrkar återremiss av ärendet med instämmande av Anders
Forsström (m).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Sven-Ingvar
Erikssons (m) yrkande om återremiss av ärendet mot avgörande vid dagens sammanträde och för
klarar att enligt hans mening har kommunfullmäktige
beslutat bifalla yrkandet om återremiss.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns. Den som röstar för Sven-Ingvar Erikssons
(m) yrkande om återremiss, röstar ja och den som röstar för ett avgörande vid
dagens sammanträde, röstar nej. Vid voteringen avges 29
ja-röster och 20 nej-röster. En ledamot, Monica Bredberg (mp) har avstått från att
rösta. Se bilaga 3.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla Sven-Ingvar Erikssons (m) yrkande
om återremiss av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss till kommunstyrelsen av
motion om att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara
heltidsanställningar.
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Kommunstyrelsen
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 20

2002-03-19

Blad

11

Motion om att öka tjänstgöringsgraden för vårdpersonal inom
äldreomsorgen (1999.114)
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen genom Sonja Pettersson har i
motion som inkom 1999-03-02 föreslagit att kommunfullmäktige skulle ges i
uppdrag att ta fram underlag för att kunna öka tjänstgöringsgraden inom äldreomsorgen m m.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1999-03-02, § 26, remitterat motionen
till socialnämnden och kommunstyrelsen.
Socialnämnden har vid sammanträde 1999-05-27, § 66, ställt sig bakom
socialchefens yttrande 1999-05-27 där personalsituationen beskrivs samt konsekvenserna av en ökad sysselsättningsgrad. Socialnämnden redovisar också sin
målsättning att genomföra en successiv höjning av tjänstgörings-graderna till 75 %.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 1999-10-19, § 125, samt
1999-11-10, § 134, behandlat motionen.
Vid sammanträde 2000-03-21, § 55, beslutade personal- och förhandlingsutskottet föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen skall
anses besvarad genom intentionerna i de olika delprojekt som finns i
åtgärdsplan ”Personal 2010”.
Ekonomistaben har i skrivelse 2000-04-10 framhållit vikten av att högre
tjänstgöringsgrad och ökad flexibilitet för de anställda förenas med en effektiv
resursanvändning. Ekonomistaben redovisar uppfattningen att arbetet kan ske inom
ramen för åtgärdsprogrammet ”Personal 2010”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträden 2000-04-19, § 95, och 2000-05-03, §
107, tagit upp motionen till behandling och vid båda tillfällena beslutat att ärendet
skall utgå från sammanträdeslistan.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2001-11-26, § 159,
redovisat olika arbetstidsmodeller samt fastställt vikten av att kunna erbjuda önskad
sysselsättningsgrad vid nyanställning såväl som till redan anställd personal. Utskottet
redogjorde också för att frågeställningen behandlats i ”Personal 2010”.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 mars 2002, § 54.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna möjlighet att erbjuda de sysselsättningsgrader de anställda önskar. För att uppnå detta uppmanar kommunfullmäktige förvaltningarna att aktivt arbeta med implementering av nya eller förändrade arbetstidsmodeller, så som årsarbetstid. Kommunfullmäktige förutsätter att
nämnderna omgående arbetar med att nedbringa initialkost-naderna för att därefter
hålla sig inom givna kostnadsramar. Motionen anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Sven-Ingvar Eriksson (m) yrkar återremiss av ärendet.
S Anders Larsson (s) yrkar bifall till motionen med instämmande av Lutz Rininsland
(v).
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Sven-Ingvar
Erikssons (m) yrkande om återremiss av ärendet mot avgörande vid dagens sammanträde och för
klarar att enligt hans mening har kommunfullmäktige
beslutat bifalla yrkandet om återremiss.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss till kommunstyrelsen av
motion om att öka tjänstgöringsgraden för vårdpersonal inom äldreomsorgen.
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Kommunstyrelsen
_______

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av tillämpningen av handikappolitiskt program 2001
(dnr 2001.522)
Kommunfullmäktige har 2001-05-15, § 43, antagit ett handikappolitiskt program
för Vänersborg. Detta program skulle inarbetas i förvaltningarnas mål- och resursplaner.
Kommunala handikapprådet skall till kommunfullmäktige avge skriftlig rapport med
uppgifter om hur de regler som tagits upp i programmet har tillämpats under verksamhetsåret.
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och ungdoms-nämnden,
miljö- och hälsoskyddskontoret samt socialförvaltningen har yttrat sig till kommunala
handikapprådet.
Kommunala handikapprådet har vid sammanträde 2002-02-14 redovisat en
sammanställning av inkomna yttranden. Denna redovisning överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med det regelsystem som tagits upp i handi-kapprogrammet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 13 mars 2002, § 65.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av kommunala handikapprådets sammanställning
av inkomna yttranden och lägger redovisningen till handlingarna.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Bo Carlsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Anne Sophie Aronsson (s).
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Kommunala handikapprådet
Samtliga nämnder i kommunen + rapport
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om ökat samarbete runt fysisk planering mellan Vänersborgs och
Trollhättans kommuner (dnr 2002.90)
Per Sjödahl (mp) har mot bakgrund av vad han anför i sin motion föreslagit att
kommunfullmäktige uttalar som sin mening att den fysiska planeringen mellan
Tvåstadskommunerna skall fördjupas.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Kommunstyrelsen + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om att utreda möjligheterna till ökad pendling med spårtrafik inom
Trestadsområdet (dnr 2002.91)
Per Sjödahl (mp) har mot bakgrund av vad han anför i sin motion föreslagit att en
utredning görs om förutsättningarna för att utveckla pendeltågtrafiken inom Trestadområdet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Kommunstyrelsen + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om att enbart köpa ägg från frigående höns (dnr 2002.92)
Per Sjödahl (mp) har mot bakgrund av vad han anför i sin motion föreslagit att
kommunfullmäktige måtte besluta att krav ställs på upphandling så att kommunens
förvaltningar enbart köper ägg från frigående höns.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Kommunstyrelsen + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-03-19, § 19.

Klas-Uno Francke (s)

Nej Sven-Gunnar Larsson (fv)

Ja

Astrid Karlsson-Björkman (m)

Ja

Magnus Cassel (s)

Nej

Sven-Ingvar Eriksson (m)

Ja

Bilt Davidsson (m)

Ja

Stina Persson (s)

Nej Margareta Francke (s)

Nej

Johan Ekström (fp)

Ja

Peter Göthblad (fv)

Ja

Anne Sophie Aronsson (s)

Nej Tage Severinson (c)

Ja

Sven G Johansson (s)

Nej John-Åke Ericsson (kd)

Ja

Lutz Rininsland (v)

Nej Elsie Aronsson (c)

Ja

Kate Giaever (s)

Nej Per Sjödahl (mp)

Ja

Lars G Blomgren (fp)

Ja

Sonja Westberg (s)

Nej

S Anders Larsson (s)

Nej Jeanette Larsson (s)

Nej

Monika Gustavsson (s)

Nej Lennart Bäckemo (fv)

Ja

Anders Forsström (m)

Ja

Ja

Lennart Niklasson (s)

Nej Roger Karlsson (fv)

Ja

Orvar Carlsson (kd)

Ja

Inga-Lill Sandelmark (fv)

Ja

Rune Lanestrand (fv)

Ja

Bengt Fridh (kd)

Ja

Birgit Larsson (fv)

Ja

Annika Villebeck (v)

Nej

Bengt Larson (s)

Nej Madelaine Johansson (v)

Nej

Gunilla Cederbom (v)

Nej Monica Bredberg (mp)

Avstår

Sven Karlson (fv)

Ja

Rune Hansson (kd)

Ja

Ragnar Sandberg (m)

Ja

Gunnar Lidell (m)

Ja

Sonja Pettersson (s)

Nej Göran Hallsten (c)

Ja

Bo Carlsson (c)

Ja

James Bucci (v)

Nej

Gunnel Magnusson (fv)

Ja

Reidar Eriksson (s)

Nej

Michael Johanson (fv)

Ja

Bengt Holmkvist (fv)

Ja

Anita Karlsson (fv)
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