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Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter:

Ersättare:

Ernst Peterson (s) ö
Sven-Ingvar Eriksson (m) ö
Stina Persson (s) ö
Johan Ekström (fp) ö
Lars-Göran Ljunggren (s) ö
Astrid Karlsson-Björkman (m) ö
Anne Sophie Aronsson (s) ö, närvarande §§ 43-56, därefter ersatt av Jeanette Larsson §§ 57-73
Sven G Johansson (s) ö
Lutz Rininsland (v) v
Marie Dahlin (s) v

Klas-Uno Francke

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

3
Ledamöter:

Ersättare:

Bo Carlsson (c) v

Elsie Aronsson

Gunnel Magnusson fv) v, närvarande §§ 43-53, därefter ersatt av Lennart Bäckemo §§ 54-73
Michael Johanson fv) v
Inga-Lill Olsson (fv) v
Kristina Floros (s) ö

Magnus Cassel

Bilt Davidsson (m) v

Kerstin Andersson-Carlsson

Margareta Francke (s) ö
Peter Göthblad (fv) ö
Tage Severinson (c) v
John-Åke Ericsson (kd) v
Ann-Britth Fröjd (c) ö
Per Sjödahl (mp) ö
Sonja Westberg (s) v
Ole Lund (s) v
Christina Bränfeldt (fv) ö
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, närvarande §§ 43-60, därefter ersatt av Christer Olsson §§ 61-73
Monica Bredberg (mp) v
Rune Hansson (kd) ö
Gunnar Lidell (m) v
Göran Hallsten (c) v
James Bucci (v) ö
Reidar Eriksson (s) v

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Lenanrt Bäckemo (fv), ersättare §§ 43-53
Christer Olsson (v), ersättare §§ 43-60
Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Interpellation till gymnasienämndens ordförande om elevstyrelsen vid
Birger Sjöberggymnasiet (dnr 2002.163)
Madelaine Johansson (v) har ställt en interpellation till gymnasienämndens
ordförande Orvar Carlsson (kd) angående elevstyrelsen vid Birger Sjöberggymnasiet.
Interpellationssvaret har lagts på ledamöternas platser vid dagens möte.
Gymnasienämndens ordförande Orvar Carlsson (kd) besvarade interpella-tionen.
Inlägg framfördes av Madelaine Johansson (v), Orvar Carlsson (kd), Lennart
Niklasson (s), Per Sjödahl (mp) och S Anders Larsson (s).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Översyn av den politiska organisationen (dnr 2001.387)
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2001-09-19, § 211, att uppdra åt
Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd), Anne Sophie Aronsson (s), LarsGöran Ljunggren (s) samt Rune Lanestrand (fv), den sistnämnde tillika ordförande,
att bilda en parlamentariskt sammansatt grupp med uppdrag att se över den politiska organisationen. Gruppen skulle biträdas av kanslichefen Pär Cederqvist och
personal- och organisationschefen Sten Selander. Arbetet skulle kontinuerligt
rapporteras i kommunstyrelsen.
I skrivelse 2002-03-11 redovisade organisationsberedningen sitt uppdrag.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2002-03-26 till kommun-styrelsen
redovisat kommunstyrelsens berednings förslag till fortsatt hantering av uppdraget. I
skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen tar upp ärendet till slutligt ställningstagande
den 29 maj. Organisationsberedningen föreslås också befrias från sitt uppdrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2002-04-03, § 89, informerats i ärendet.
Vid sammanträdet beslöts om återremiss av ärendet till kommun-styrelsens presidium för vidare beredning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 juni 2002, § 170.
Vid dagens sammanträde redovisade ordföranden sitt reviderade förslag enligt
nedan.
Kommunfullmäktige föreslås bifalla organisationsberedningens förslag daterat 200203-11 innebärande
- Byggnadsnämnden tillförs detaljplanefrågor från samhällsbyggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden skall bestå av sju ledamöter och lika många ersättare.
Under byggnadsnämnden skapas en samlad förvaltning för bygglov,
detaljplaner och stadsingenjörskontor.
- Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
Samhällsbyggnadsnämnd
11 ledamöter
11 ersättare
Byggnadsnämnd
7 ledamöter 7 ersättare
Valnämnd
3 ledamöter 3 ersättare
Revisionsnämnden
7 ledamöter 3 ersättare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Folkrörelsearkivet skall ha 2 ordinarie ledamöter.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om detaljorganisationen.
Utgångspunkten skall vara en gemensam förvaltningschef för samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden samt att detta åstadkoms utan att nya budgetmedel anslås.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del bifalla organisationsberedningens förslag
daterat 2002-03-11 i följande delar
-

Hälsopolitiska rådet , Agenda 21, och Konsumentutskottet - inga
förändringar.
- Demokratiberedningen knyts till kommunfullmäktige
- Personal- och förhandlingsutskottet - inga förändringar.
- Kultur- och fritidsutskott – föreslås läggas ned
- Överförmyndarnämnden – inga förändringar
- IT-rådet – föreslås avskaffat.
- Arbetsmarknadsenheten (AME) – personal- och organisationschefen har
av kommunstyrelsens beredningsutskott fått i uppdrag att se över organisationen
- Komvux, Socialnämnd – ingen förändring
I övrigt inga förändringar
S Anders Larsson (s) för socialdemokraterna och Lutz Rininsland (v) yrkade
gemensamt följande förslag till beslut
- Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
Samhällsbyggnadsnämnd
13 ledamöter
Byggnadsnämnd
7 ledamöter
Valnämnd
3 ledamöter
Revisionsnämnden
7 ledamöter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
7 ledamöter
Personal- och förhandlingsutskottet
5 ledamöter
Kulturnämnd
5 ledamöter

13 ersättare
7 ersättare
3 ersättare
3 ersättare
7 ersättare
0 ersättare
5 ersättare

med gemensam förvaltning med barn- och ungdomsnämnden
Fastighetsutskott under kommunstyrelsen
3 ledamöter

- Folkrörelsearkivet skall ha 2 ordinarie ledamöter.
- Samtliga nämndpresidier skall bestå av en ordförande och en vice ordförande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Merparten av fastighetsfrågorna under samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas till
Kommunfastigheter under AB Vänersborgsbostäder.
Lokalförsörjningsfrågorna flyttas till kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.
Hälsopolitiska rådet , Agenda 21, och Konsumentutskottet - inga förändringar.
Demokratiberedningen knyts till kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsutskott – föreslås läggas ned
Överförmyndarnämnden – inga förändringar
IT-rådet – föreslås avskaffat.
Arbetsmarknadsenheten (AME) – personal- och organisationschefen har av
kommunstyrelsens beredningsutskott fått i uppdrag att se över organisationen
Komvux– ingen förändring
Kommunstyrelsens arbetsutskott inrättas med 5 ledamöter och 5 ersättare
Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation ses över

I övrigt inga förändringar.
Sedan överläggningarna avslutats avgjordes framställda yrkanden genom att
ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag mot socialdemokraternas och
vänsterpartiets yrkande enligt följande:
1.

Ordförandens förslag: Byggnadsnämnden tillförs detaljplanefrågor från samhällsbyggnadsnämnden. Under byggnadsnämnden skapas en samlad förvalt-ning för
bygglov, detaljplaner och stadsingenjörskontor. Utgångspunkten skall vara, en
gemensam förvaltningschef för samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden
samt att detta åstadkoms utan att nya budgetmedel anslås.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om detaljorganisation
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Avslag till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Justerande sign

2.

Ordförandens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden skall bestå av 11 ledamöter och
11 ersättare
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Samhällsbyggnadsnämnd
skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

3.

Ordförandens förslag: Byggnadsnämnden skall bestå av 7 ledamöter och
7 ersättare
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
Utdragsbestyrkande
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Ordförandens förslag: Valnämnden skall bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

5.

Ordförandens förslag: Revisionsnämnden skall bestå av 7 ledamöter och
3 ersättare
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

6.

Ordförandens förslag: Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall bestå av
5 ledamöter och 5 ersättare
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

7.

Ordförandens förslag: Kultur- och fritidsutskottet läggs ner
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Inrättande av kulturnämnd,
med gemensam förvaltning med barn- och ungdomsnämnden, med 5 ledamöter och
5 ersättare
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

8.

Ordförandens förslag: Antalet personer i nämndpresidierna beslutas efter valet
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Nämndpresidierna
skall bestå av en ordförande och en vice ordförande
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

9.

Ordförandens förslag: Demokratiberedningen knyts till kommunfullmäktige
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Demokratibered-ningen
knyts till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

10.

Ordförandens förslag: Personal- och förhandlingsutskottet förblir oförändrat med 3
ledamöter och 3 ersättare
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Personal- och förhandlingsutskottet skall ha 5 ledamöter och 0 ersättare
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

11.

Ordförandens förslag: Avslå yrkandet om att inrätta ett fastighetsutskott
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Inrättande av ett fastighetsutskott med 3 ledamöter, organiserat under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

12.

Ordförandens förslag: Avslå yrkandet om att inrätta ett kommunstyrelsens

Utdragsbestyrkande
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arbetsutskott
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Inrättande av ett
kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

13.

Ordförandens förslag: Att avslå yrkandet om en översyn av kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation
S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) yrkande: Utföra en översyn av
kommunstyrelsens förvaltningsorganisation
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
S Anders Larsson (s) och Lutz Rininsland (v) återkallade yrkandena rörande
fastighetsfrågor och lokalförsörjningsfrågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla nedanstående punkter
1.

Byggnadsnämnden tillförs detaljplanefrågor från samhällsbyggnadsnämnden. Under
byggnadsnämnden skapas en samlad förvaltning för bygglov, detalj-planer och
stadsingenjörskontor. Utgångspunkten skall vara en gemensam förvaltningschef för
samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden samt att detta åstadkoms utan att
nya budgetmedel anslås.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om detaljorganisation

Justerande sign

2.

Samhällsbyggnadsnämnden skall bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare

3.

Byggnadsnämnden skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare

4.

Valnämnden skall bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare

5.

Revisionsnämnden skall bestå av 7 ledamöter och

6.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare

8.

Antalet personer i nämndpresidierna beslutas efter valet
Utdragsbestyrkande
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Demokratiberedningen knyts till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 18 juni 2002, § 177.
På grund av ett förbiseende vid sammanträdet den 5 juni 2002, togs fråga upp om
ett tilläggsförslag i ärendet, enligt följande: Folkrörelsearkivet skall bestå av en
ordinarie ledamot och en ersättare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Folkrörelsearkivet skall bestå av en ordinarie
ledamot och en ersättare
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade S Anders Larsson (s) på återremiss av ärendet
med instämmande av Rune Lanestrand (fv), Per Sjödahl (mp) och Sven-Ingvar
Eriksson (m).
Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställde ordföranden proposition på
yrkandet om återremiss mot avgörande vid dagens sammanträde. Han förklarade
härefter att han funnit att kommunfullmäktige beslutat om återremiss av ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunstyrelsen
_______

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport april 2002 (dnr 2002.223)
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport över ekonomiskt utfall t o m april
2002. Av rapporten framgår att flera nämnder prognostiserar stora underskott
innevarande år.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 juni 2002, § 162.
Under överläggningen redovisade ordföranden beredningens förslag:
”Kommunstyrelsen noterar för egen del att med de stora budgetunderskott som
prognostiseras av nämnderna är Vänersborgs kommun på väg mot en situation med
obalans i ekonomin innevarande år. För att denna situation inte skall uppkomma
krävs att nämnderna skyndsamt vidtar åtgärder för att nedbringa de prognostiserade
underskotten.”
S Anders Larsson (s) och Lutz Rininsland (v) yrkar följande: ”Delårsrapporten visar
att kommunens ekonomi försämras i snabb takt. Detta är oroande. Vi yrkar att
kommunstyrelsen tillsätter en ledningsgrupp, bestående av 5 ledamöter, med uppgift
att analysera och snarast bearbeta den redovisade situationen. Detta arbete skall
ske i samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar.
Arbetet bör kunna leda till att kommunfullmäktige föreläggs ramjusteringar tidig höst
2002.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på bered-ningens
förslag och S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v) gemensamma yrkande
och förklarade att han funnit att kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens
förslag. Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes: Den som röstar för beredningens förslag
röstar ja och den som röstar för S Anders Larssons (s) och Lutz Rininslands (v)
gemensamma yrkande röstar nej.
Vid voteringen avges nio ja-röster; Rune Lanestrand (fv), Birgit Larsson (fv), Sven
Karlson (fv), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Ann-Britth Fröjd (c), Lars
G Blomgren (fp). Per Sjödahl (mp) och Sven-Ingvar Eriksson (m). Sex nej-röster;
S Anders Larsson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s),
Monika Gustavsson (s), Reidar Eriksson (s) och Lutz Rininsland (v).
Ordföranden förklarade att kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar erhållen information.
Kommunstyrelsen noterar för egen del att med de stora budgetunderskott som
prognostiseras av nämnderna är Vänersborgs kommun på väg mot en situation med
obalans i ekonomin innevarande år. För att denna situation inte skall uppkomma
krävs att nämnderna skyndsamt vidtar åtgärder för att nedbringa de prognostiserade
underskotten.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till det förslag som S Anders Larsson (s)
framfört i kommunstyrelsen, nämligen att kommunfullmäktige skulle uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en ledningsgrupp, bestående av 5 ledamöter, med
uppgift att analysera och snarast bearbeta den redovisade situationen. Detta arbetet
skulle ske i samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar. Arbetet skulle
kunna leda till att kommunfullmäktige förelades ramjusteringar tidigt hösten 2002.
Sven-Ingvar Eriksson yrkade bifall till S Anders Larssons förslag och föreslår att
ledningsgruppen i första hand skall inrikta sitt arbete mot socialnämnden, barn- och
ungdomsnämnden samt gymnasienämnden.
Rune Lanestrand (fv) instämde i Sven-Ingvar Erikssons yrkande.
Per Sjödahl (mp) yrkade avslag på S Anders Larssons förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på
kommunstyrelsens förslag, S Anders Larssons (s) yrkande enligt ovan, samt Per
Sjödahls (mp) yrkande om avslag på S Anders Larssons yrkande. Ordföranden
meddelade därefter att han funnit att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med S
Anders Larssons ovan redovisade yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar erhållen information.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf § 45

Kommunfullmäktige beslutar vidare tillsätta en ledningsgrupp, bestående av 5
ledamöter, med uppgift att analysera och snarast bearbeta den redovisade situationen. Ledningsgruppen skall bestå av Sven-Ingvar Eriksson (m), Rune Lanestrand
(fv), Bengt Fridh (kd), S Anders Larsson (s) samt Anne Sophie Aronsson (s).
Gruppens arbete skall ske i samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar.
Arbetet kan leda till att kommunfullmäktige föreläggs ramjusteringar tidigt hösten
2002.
_______

Prot utdrag till

Sven-Ingvar Eriksson
Rune Lanestrand
Bengt Fridh
S Anders Larsson
Anne Sophie Aronsson
Samtliga nämnder
Ekonomistaben
_______

Justerande sign
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Motion om att förbereda ett modernt ekologiskt boende på Skavenområdet i Vänersborg (dnr 2002.48)
Per Sjödahl (mp) har i motion som inkom 2002-02-06, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta om att bilda en arbetsgrupp ”för att utreda förutsättningarna till etablering av ekologiskt boende på Skaven” i Vänersborg.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-02-19 remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Planeringssekreteraren Lars Rudström redovisar i skrivelse 2002-04-09
att en arbetsgrupp för ekologiskt boende nämns i Bostadsförsörjningsprogram
2002-2004 som antogs av kommunfullmäktige i december 2001.
att arbetsgruppen har träffats under vintern och diskuterat vad som inbegrips i
ekologiskt boende. Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med frågan i samband med revidering av bostadsförsörjningsprogrammet 2002-2004.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 114.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom planeringssekreteraren Lars Rudströms
skrivelse 2002-04-09 som anger att en arbetsgrupp för ekologiskt boende arbetar
med frågan och att denna åter tas upp i samband med revidering av bostadsförsörjningsprogrammet 2002-2004. Med detta anses motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om att utreda möjligheterna för ökad pendling med spårtrafik inom
Trestadsområdet (dnr 2002.91)
Per Sjödahl (mp) har i motion som inkom 2002-03-04, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta ”att en utredning görs om förutsättningarna för att utveckla
pendeltågstrafik inom Trestadsområdet”.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-03-19 remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Planeringssekreteraren Lars Rudström redovisar i skrivelse som inkom 2002-04-16
att en investering i tågtrafik inte kan motiveras med tanke på kostnaden i förhållande
till nyttan i Trestad. Den busstrafik som idag trafikerar området har bättre
förutsättningar att locka fler att ställa bilen än en satsning på tåg, på grund av stort
utbud och god tillgänglighet. Bussens tillgänglighet till invånar-na i Trestad uppväger
nackdelar med något längre restid i vissa relationer. Dessutom finns redan idag
tågtrafik från Vänersborg till Uddevalla vid rus-ningstid. Tåg som anländer till
Uddevalla ca kl 0740 är i stort sett fullt. Ankomsttiden är optimal för både arbetspendlare och studerande. Denna för-ändring gjordes för några år sedan med
motivet att tåg körs då strömmen av pendlare är som störst och restidsvinsten är
maximerad med tåg. Frågan har dessutom tidigare utretts år 1995.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 115.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom planeringssekreteraren Lars Rudströms
skrivelse 2002-04-16 som redovisar att frågan tidigare utretts och att en investering
i tågtrafik inte kan motiveras med tanke på kostnaden i förhållande till nyttan i
Trestad. I skrivelsen anges vidare bl a att busstrafiken genom stort utbud och god
tillgänglighet i området har bättre förutsättningar än en satsning på tåg. Med detta
anses motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf § 47
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Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om överfart Edsvägen vid Brätte ridskola (Kullens gård)
(Dnr 2001.515)
Peter Göthblad (fv) har i motion som inkom 2001-11-22, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle påverka vägverket att besluta om
att hastigheten förbi Brätte ridskola sänks
att hastighetsdämpande åtgärder vidtas samt
att skapa en trygg passage över Edsvägen för barn,, hästar, ledare m m, vilket kan
göras med hjälp av trafikljus.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-12-11 remitterat motionen till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22, § 50, ställt sig
bakom teknik- och trafikenhetens yttrande 2002-03-25 som redovisar Vägverkets
synpunkter i frågan. Hastigheten är idag 50 km/h och varningsskylt för ridskola finns
uppsatt. Enligt Vägverket finns idag inga planer att sänka hastigheten. Sikten är god
och vägen är en genomfartsled. Fråga om trafikljus ses inte som bra lösning dels för
framkomligheten för fordonstrafiken och dels för att oskyddade trafikanter kan
uppfatta övergången som säkrare än den faktiskt är. I skrivelsen uppges att en bra
lösning kan bli när järnvägen mellan Trollhättan och Öxnered får ny sträckning, då
passagen kan ske under Edsvägen. Denna nya sträckning har en planerad byggstart
sommaren 2002 och beräknas vara klar i slutet av år 2005.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 116.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande 200204-22, § 50, och teknik- och trafikenhetens skrivelse 2002-03-25. Av yttrandet
framgår att ytterligare sänkning av hastigheten vid ridskolan samt anläggande av
trafikljus inte anses kunna lösa problemet. En lämplig lösning anses vara att, när
järnvägen får ny sträckning, passagen kan ske under Edsvägen. Med detta anses
motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Under överläggningarna framförde Rune Lanestrand (fv) ett tilläggsyrkande
innebärande att meningen “Med detta anses motionen besvarad” stryks och ersätts
med “I avvaktan på detta hemställs hos Vägverket om att hastigheten sänks till 30
km förbi Brätte ridskola”.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på
kommunstyrelsens förslag och Rune Lanestrands tilläggsyrkande och meddelade att
han funnit att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med
Rune Lanestrands tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande 200204-22, § 50, och teknik- och trafikenhetens skrivelse 2002-03-25. Av yttrandet
framgår att ytterligare sänkning av hastigheten vid ridskolan samt anläggande av
trafikljus inte anses kunna lösa problemet. En lämplig lösning anses vara att, när
järnvägen får ny sträckning, passagen kan ske under Edsvägen. I avvaktan på detta
hemställs hos Vägverket om att hastigheten sänks till 30 km förbi Brätte ridskola.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Vägverket
Samhällsbyggnadsnämnden
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om ungas lokalbehov (dnr 2001.198)
Centerpartiet genom Bo Carlsson m fl har i motion som inkom 2001-04-10,
föreslagit att ”Vänersborgs kommun snabbt utreder ansvarsfrågan vid användning av
skollokaler till fritidsaktiviteter så att lokalbehovet för unga förbättras. Detta utan att
lärartätheten eller andra resurser i skolan minskas”.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-05-15 remitterat motionen till
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, gymnasienämnden samt barn- och
ungdomsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-02-25, § 16, hänvisat till
fastighetsenhetens skrivelse 2001-12-20 som påpekar att enheten ansvarar för drift
och underhåll. Hyresgästerna disponerar lokaler och har även möjlighet att i sin tur
hyra ut lokalerna. Fastighetsenheten ställer sig positiv till ett större utnyttjande av
skollokaler.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2001-08-28, § 53, ställt sig positiv till ökat
öppethållande av lokaler inom Birger Sjöberggymnasiet. Nämnden påpekar att ett
ökat öppethållande inte ske utan ökade resurser.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22, § 51, hänvisat till
förvaltningens tjänsteyttrande 2002-04-08 som redovisar vidtagna och planerade
åtgärder för ungdomar och deras lokalbehov.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 117.
Under överläggningarna redovisade ordföranden ett tillägg till beslutsförslaget
innebärande att följande mening sätts in. ”Kommunstyrelsen förutsätter att ansvarsfrågan snarast utreds.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och ungdomsnämndens yttrande 200204-22, § 51, och förvaltningens skrivelse 2002-04-08, som redovisar vidtagna och
planerade åtgärder för ungdomar och deras lokalbehov. Kom-munstyrelsen
förutsätter att ansvarsfrågan snarast utreds. Med detta anses motionen besvarad
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 49
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Tage Severinsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
_______

Utdragsbestyrkande

Blad

21

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 50

2002-06-18

Blad

22

Motion om åtgärder för att öka och förbättra trafiksäkerheten (dnr
2001.551)
Lars G Blomgren (fp) har i motion 2001-12-11 yrkat att kommunfullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en kampanj för ökad trafiksäkerhet och ökad trivsel mellan fotgängare, cyklister, motorfordons-förare av olika
slag.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-12-11 remitterat motionen till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22, § 51, hänvisat till
teknik- och trafikenhetens skrivelse 2002-03-25 som redovisar
- samarbetsprojekt mellan ett antal kommuner, Vägverket samt Västra
Götalandsregionen som syftar till att ge trafiksäkerhetskunskaper till allmänhet,
kommun och företag.
- kampanj med studiecirklar som heter ”säker senior”
- diskussioner med polis och information och övervakning av t ex cyklisters beteende i trafiken.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 118.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande 200204-22, § 51, och teknik- och trafikenhetens skrivelse 2002-03-25, som redovisar
genomförda och planerade informationsinsatser för att öka och förbättra trafiksäkerheten. Med detta anses motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om att alla anställningar 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”.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-03-19, § 19, beslutat återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, 119.
Under överläggningarna yrkade socialdemokraterna bifall till motionen.
Ordföranden yrkade bifall till beredningens förslag.
Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag
om bifall till beredningens förslag, vilket framgår nedan och socialdemokraternas
yrkande om bifall till motionen och meddelade att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag.
Votering begärdes
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för beredningens förslag,
röstar ja och den som röstar för socialdemokraternas yrkande, röstar nej. Vid
voteringen avges 8 ja-röster; Rune Lanestrand (fv), Birgit Larsson (fv), Sven
Karlsson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Bo
Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp) och Sven-Ingvar Eriksson (m) och 6 nej-röster;
S Anders Larsson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ljunggren (s), Monika Gustavsson (s), Stina Persson (s) och Gunilla Cederbom (v).
En ledamot, Per Sjödahl (mp) har avstått från att rösta.
Kommunstyrelsen har därmed beslutat bifalla beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser det praktiskt omöjligt och att det inte överens-stämmer
med en bra personalpolitik om motionärens yrkande ”att alla anställningar i Vänersborgs kommun är heltidsanställningar” skulle bli gällande i kommunen.
Som allmän princip kan kommunfullmäktige däremot dela den av personal- och
förhandlingsutskottet framförda uppfattningen att ge förvaltningarna möjlighet att
erbjuda de sysselsättningsgrader som de anställda önskar. Detta bör dock kopplas
till en allmän strävan mot att heltidstjänster inrättas eftersom det rimligtvis ur rekryteringssynpunkt är en fördel.
Fullmäktige konstaterar att Personal- och förhandlingsutskottet föreslagit att
förvaltningarna aktivt skall arbeta med implementering av nya eller förändrade
arbetstidsmodeller för att nedbringa de befarade kostnadsökningar som en övergång till ökade sysselsättningsgrader skulle kunna medföra. Fullmäktige
anser att detta är angeläget och stödjer detta synsätt. För att ytterligare skapa
förutsättningar för detta arbete och för att stimulera förvaltningarna till att sträva mot
att kommunen skall kunna erbjuda ökade sysselsättningsgrader anslår kommunfullmäktige 250.000 kr under innevarande år. Detta belopp ställs till Personal- och
förhandlingsutskottets disposition och skall användas för försöksverksamhet i linje
med den allmänna princip som fullmäktige ovan redovisat.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Lennart Niklasson (s) bifall till motionen.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på
kommunstyrelsens ovan redovisade förslag och Lennart Niklassons yrkande om
bifall till motionen och meddelade att han funnit att kommunfullmäktige beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för kommunstyrel-sens
ovan redovisade förslag, röstar ja och den som röstar för Lennart Niklassons
yrkande om bifall till motionen, röstar nej. Vid voteringen avges 29
ja-röster och 21 nej-röster. En ledamot, Per Sjödahl (mp) har avstått från att rösta.
Se bilaga 3.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Reservation
Lennart Niklasson (s) reserverade sig mot beslutet.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om att öka tjänstgöringsgraden för vårdpersonal inom
äldreomsorgen (dnr 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”.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-03-19, § 19, beslutat återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Sonja Pettersson (s) har i skrivelse 2002-05-13 återtagit sin motion om att öka
tjänstgöringsgraden för vårdpersonal inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 120.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godtar återkallelsen av motionen och avskriver ärendet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om att inrätta Agenda 21 miljöombud inom kommunens
förvaltningar (dnr 2002.49)
Per Sjödahl (mp) har i motion som inkom 2002-02-06 och mot bakgrund av vad
som anförts i ingiven motion föreslagit kommunfullmäktige att ”det inrättas Agenda
21/miljö-ombud på varje större arbetsplats inom alla kommunens förvaltningar.”
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-02-19 remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Ledningsgruppen för Agenda 21 har vid sammanträde 2002-05-16, § 14, redovisat
att den anser det viktigt att det finns Agenda 21 ombud inom kom-munens olika
verksamheter. Ledningsgruppen har givit Agenda 21 samordna-ren i uppdrag att
skapa ett nätverk av kontaktpersoner inom olika kommunala verksamheter. Syftet
med nätverket är att stötta varandra i förändringsarbetet samt att utbyta erfarenheter
och kunskap. Arbetet med att knyta till sig Agenda 21 ombud har startats inom
Barn- och ungdomsförvaltningen. Ledningsgruppen finner i sitt yttrande att motionen
överensstämmer med intentionerna i Agenda 21 arbetet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 29 maj 2002, § 141.
Under överläggningarna yrkade Per Sjödahl (mp) att beslutsförslaget till
kommunfullmäktige måtte ändras så att förslagets andra mening skulle ha följande
lydelse ”Yttrandet redovisar att Agenda 21 samordnaren givits i uppdrag att skapa
ett nätverk av kontaktpersoner inom de olika kommunala verksamheterna.”
Ordföranden redovisade sitt eget förslag innebärande att meningen skulle ha lydelsen
” Yttrandet redovisar att Agenda 21 samordnaren givits i uppdrag att skapa ett
nätverk av kontaktpersoner inom olika kommunala verksamheter.”
Ordföranden ställde därefter proposition på sitt eget förslag och Per Sjödahls (mp)
yrkande och förklarade att enligt hans mening hade kommunstyrelsen beslutat att
bifalla ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

Justerande sign
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Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justerande sign
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Kommunfullmäktige ställer sig bakom yttrande 2002-05-16 från den politiska
ledningsgruppen för Agenda 21. Yttrandet redovisar att Agenda 21 samord-naren
givits i uppdrag att skapa ett nätverk av kontaktpersoner inom olika kommunala
verksamheter. Detta arbete har startats inom barn- och ungdoms-förvaltningen.
Ledningsgruppen finner i sitt yttrande att motionen överens-stämmer med intentionerna i Agenda 21 arbetet. Med detta anses motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Prot utdrag till
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Motion om ökat samarbete runt fysisk planering mellan Vänersborgs och
Trollhättans kommuner (dnr 2002.90)
Per Sjödahl (mp) har i motion som inkom 2002-03-04 och mot bakgrund av vad
som anförts i ingiven motion föreslagit kommunfullmäktige att uttala som sin mening
att den fysiska planeringen mellan Tvåstadskommunerna skulle fördjupas.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-03-19, § 22, remitterat motionen
till kommunstyrelsen.
Planeringsenheten har i tjänsteskrivelse 2002-05-17 redovisat att samarbetet mellan
Trollhättans och Vänersborgs kommuner är omfattande. Gemensamma verksamheter och projekt finns i en rad olika konstellationer. Regelbundna träffar finns inom
fyrstadssamarbetet och tvåstadskommittén. Även inom den fysiska planeringen,
översiktlig och detaljplanering, sker samarbete mellan Trollhättans och Vänersborgs
kommuner. Detta gäller också det kommande arbetet med översyn av gällande
översiktplan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 29 maj 2002, § 142.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom planeringsenhetens yttrande
2002-05-17. I yttrandet redovisas ett omfattande samarbete inom skilda områden
och i olika konstellationer mellan Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Med
detta anses motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Planeringsenheten
_______
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Motion om avfart från riksväg 45 norr om Vänersborg vid avfarten till
Rössebo (dnr 2001.368)
Lennart Bäckemo (fv) har i motion som inkom 2001-08-27 och som folkviljan ställt
sig bakom och mot bakgrund av vad som anförts i ingiven motion föreslagit kommunfullmäktige att söka påverka Vägverket att bygga en avkörningsfil på riksväg 45
för trafikanter i södergående riktning som skall köra in på vägen mot Rössebo.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-09-11, § 78, remitterat motionen
till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22, § 49, ställt sig
bakom motionärens hemställan att söka påverka Vägverket att bygga en avkörningsfil samt förutsatt att arbetet skulle påbörjas under år 2002.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 29 maj 2002, § 143.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att kommun-styrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens presidier aktualiserat frågan hos Vägverket vid sammanträde 2002-05-16.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till:
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_______
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Motion om att enbart köpa ägg från frigående höns (dnr 2002.92)
Per Sjödahl (mp) har i motion som inkom 2002-03-04 och mot bakgrund av vad
som anförts i ingiven motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta att ”krav ställs
på upphandlingen, så att kommunens förvaltningar enbart köper in ägg från
frigående höns”.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-03-19, § 24, remitterat motionen
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 29 maj 2002, § 144.
Under överläggningarna yrkade Per Sjödahl (mp) att beslutsförslaget till
kommunfullmäktige måtte ha följande lydelse:
”Vänersborgs kommun arbetar med ny upphandling av livsmedel. I denna
upphandling öppnas möjligheter för förvaltningarna att köpa in ägg från frigående
höns samt ekologiskt producerade ägg. Kommunfullmäktige rekommenderar att
frågan prioriteras. Med detta anses motionen besvarad.”
Ordföranden redovisade sitt eget förslag innebärande att förslaget till
kommunfullmäktige skulle ha följande lydelse.
”Vänersborgs kommun arbetar med ny upphandling av livsmedel. I denna
upphandling öppnas möjligheter för förvaltningarna att prioritera inköp av ägg från
frigående höns samt ekologiskt producerade ägg. Med denna motivering anses
motionen besvarad.”
Ordföranden ställde därefter proposition på sitt eget förslag och Per Sjödahls (mp)
yrkande och förklarade att enligt hans mening hade kommunstyrelsen beslutat att
bifalla ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Vänersborgs kommun arbetar med ny upphandling av livsmedel. I denna
upphandling öppnas möjligheter för förvaltningarna att prioritera inköp av ägg från
frigående höns samt ekologiskt producerade ägg. Med denna motivering anses
motionen besvarad.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Justerande sign
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Under överläggningarna yrkade Per Sjödahl (mp) bifall till sitt yrkande i
kommunstyrelsen innebärande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse:
”Vänersborgs kommun arbetar med ny upphandling av livsmedel. I denna
upphandling öppnas möjligheter för förvaltningarna att köpa in ägg från frigående
höns samt ekologiskt producerade ägg. Kommunfullmäktige rekommenderar att
frågan prioriteras. Med detta anses motionen besvarad.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på
kommunstyrelsens förslag och Per Sjödahls (mp) ovan redovisade yrkande och fann
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samtliga nämnder
Inköpschefen
_______
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Motion om socialnämndens verksamhetsområde (dnr 2001.428)
Bengt Larsson (s) har i motion 2001-10-08 och mot bakgrund av vad som anförts i
ingiven motion föreslagit kommunfullmäktige
”att en översyn av socialnämndens verksamhetsområde ska genomföras i syfte att
inför den kommande mandatperioden dela socialnämndens verksamhet i dels en
socialnämnd innefattande bl a IFO:s verksamhet och en vård och omsorgsnämnd samt
att socialnämndens utskott i samband med detta upphör samt
att se på möjligheten att lägga AME:s verksamhet under den nya socialnämnden”.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-10-09 remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Organisationsberedningen har beretts tillfälle yttra sig och har i skrivelse 2002-0306 uttalat att frågan borde utredas närmare i samband med att kommunstyrelsen
behandlar motionen.
Socialnämnden har vid sammanträde 2002-05-23, § 75, ställt sig bakom
socialchefens yttrande 2002-05-02. Dock ställde sig socialnämnden inte bakom
förslaget att en mer detaljerad utredning skulle företas vad gäller ansvarsuppdelning,
nämnds- och förvaltningsorganisation, lokalfrågor och sambanden mellan AME och
socialtjänsten. Denna utredning borde, enligt socialchefen, göras före ett definitivt
beslut om delning av socialnämnden. Socialnämnden beslutade föreslå att motionen
skulle avslås.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 juni 2002, § 159.
S Anders Larsson (s) yrkade att motionen måtte anses besvarad med socialchefens
yttrande.
Ordföranden redovisade sitt förslag: ”Kommunfullmäktige ställer sig bakom socialnämndens yttrande 2002-05-23, § 75, som hänvisar till tjänstemanna-yttrande
2002-05-02. Kommunfullmäktige motsätter sig en delning av socialnämnden.
Kommunfullmäktige delar socialnämndens uppfattning och motsätter sig en mer
detaljerad utredning om ansvarsuppdelning vad gäller nämnds- och förvaltningsorganisation, lokalfrågor och sambanden mellan AME och socialtjänsten som skulle
föregå ett definitivt beslut om delning av socialnämnden. Med detta avslås motionen”.
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Ordföranden ställde därefter proposition på beredningens förslag och S Anders
Larssons yrkande och meddelade att han funnit att kommunstyrelsen beslutat bifalla
beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom socialnämndens yttrande 2002-05-23,
§ 75, som hänvisar till tjänstemannayttrande 2002-05-02. Komunfullmäktige
motsätter sig en delning av socialnämnden. Kommunfullmäktige delar socialnämndens uppfattning och motsätter sig en mer detaljerad utredning om ansvarsuppdelning vad gäller nämnds- och förvaltningsorganisation, lokal-frågor och
sambanden mellan AME och socialtjänsten som skulle föregå ett definitivt beslut om
delning av socialnämnden. Med detta avslås motionen
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Reidar Eriksson (s) att “Kommunfullmäktige ställer
sig bakom socialchefens yttrande över motionen, samt ställer sig positiv till att en
mera detaljerad utredning om ansvarsuppdelning, nämnds- och förvaltningsorganisation initieras för att undersöka och redovisa möjligheter och konsekvenser av en
eventuell delning av socialnämndens verksamhetsområde, i enlighet med förslaget i
motionens första att-sats. Med detta anses motionen besvarad.”
S Anders Larsson (s) återtog sitt yrkande i kommunstyrelsen och yrkade bifall till
Reidar Erikssons (s) förslag. Även Lutz Rininsland (v) och Lars-Göran Ljunggren
(s) yrkade bifall till Reidar Erikssons (s) förslag.
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Ann-Britth Fröjd (c).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Reidar Erikssons (s) yrkande och meddelade att han funnit att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för kommunstyrel-sens
ovan redovisade förslag, röstar ja och den som röstar för Reidar Eriks
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sons (s) ovan redovisade yrkande, röstar nej. Vid voteringen avges 30
ja-röster och 21 nej-röster. Se bilaga 4.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Socialnämnden
_______

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av tomtpriser på Katrinedal, etapp 2, Vänersborgs kommun
(dnr 2002.148)
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-03-25, § 29, föreslagit att
för mark inom etapp 2 på Katrinedal tillämpa ett pris av 5 kronor per m2
kvartersmark och en ersättning för gator, GC-vägar m m för fristående småhus på
170 000 kronor per hus.
Ekonomistaben uppger i skrivelse 2002-04-10 att den bakomliggande kalkylen till
upprättat förslag är baserad på en självkostnad för kommunen, avseende etapp 2
och framåt, och är i nivå med den exploateringsplan som ingår i beslutad mål- och
resursplan för 2002-2005. Investeringsutgifter och kapitaltjänst för exploatering av
bostadsmark belastar kommunstyrelsens budget. Ekonomistaben tillstyrker i sin
skrivelse, samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 128.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag
2002-03-25, § 29, och ekonomistabens yttrande 2002-04-10, att tomt-priset för
mark inom Katrinedal, etapp 2, skall vara 5 kr per kvm kvartersmark och en
ersättning för gator, GC-vägar m m för fristående småhus om 170 000 kr per hus.
Avgiften skall gälla tills vidare.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign
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Ekonomistaben
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Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll (dnr 2002.225)
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 2002-05-24 anhålles att kommunfullmäktige bemyndigar
kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet
kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppe-hållet. Styrelsens
utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas till kommunfullmäktige och täckas i
samband med redovisningen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 juni 2002, § 158.
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
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Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande
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Avtal om förskottering av medel till Banverket för utbyggnad av
Norge/Vänerlänken (dnr 2002.234)
Kommunstyrelseordförandena i Ale, Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs
kommuner har 2002-05-27 träffat en överenskommelse om att gemensamt verka
för en tidigareläggning av byggnation av delsträckan Prässebo-Hede på NorgeVänerlänken.
Kommunerna anger i skrivelsen att det är synnerligen viktigt att ombyggnaden
påbörjas för att järnvägen i sin helhet mellan Göteborg och Tvåstad skall vara
färdigställd år 2007. Kommunerna anger vidare att det är angeläget att projektet
påbörjas för att därmed också möjliggöra och driva på en utbyggnad av riksväg 45.
Angivna kommuner har även haft överläggningar med Västra Götalands-regionen.
Överläggningarna resulterade i ett förslag till avtal mellan dels kommunerna och
Banverket om förskottering av medel så att byggstart kan ske 2003 och dels
kommunerna och Västra Götalandsregionen där Västra Götalandsregionen åtar sig
att svara för samtliga kostnader som är förenade med förskotteringen.
Ovan nämnda avtal skulle förutsätta att kommunfullmäktige i samtaliga kommuner
godkänner avtalet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 juni 2002, § 167.
Under överläggningarna redovisade ordföranden beredningens förslag, vilket
framgår av kommunstyrelsens beslut nedan samt noterade tillägget att ”Avsikten är
att möjliggöra en tidigareläggning av sträckan Lärje – Älvängen och därefter resterande del upp till Öxnered”.
Rune Lanestrand (fv) yrkade avslag till beredningens förslag. S Anders Larsson (s)
yrkade bifall till beredningens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Rune Lanestrands yrkande och meddelade att han funnit att kommunstyreslen beslutat bifalla beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Justerande sign
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom överenskommelsen mellan
kommunstyrelseordförandena i Ale, Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs
kommuner. Utifrån denna överenskommelse godkänner kommunfullmäktige avtal
mellan Vänersborgs kommun och Banverket samt avtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet med Banverket skall kompletteras med satsen ”Avsikten är att
möjliggöra en tidigareläggning av sträckan Lärje – Älvängen och därefter resterande
del upp till Öxnered.”
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Sven-Ingvar Eriksson (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med
instämmande av S Anders Larsson (s), Lutz Rininsland (v), Lars-Göran Ljunggren
(s) och Johan Ekström (fp).
Rune Lanestrand (fv) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på
kommunstyrelsens förslag och Rune Lanestrands (fv) yrkande och meddelade att
han funnit att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för kommunstyrel-sens
ovan redovisade förslag, röstar ja och den som röstar för Rune Lanestrands (fv)
yrkande om avslag, röstar nej. Vid voteringen avges 38 ja-röster och 12 nej-röster.
En ledamot, Per Sjödahl (mp) har meddelat att han inte deltar i beslutet Se bilaga 5.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Per Sjödahl (mp), har anmält att han inte deltar i beslutet.
_______
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Forts Kf § 60

Reservation
Rune Lanestrand (fv) har reserverat sig mot beslutet i enlighet med ingiven skrivelse,
se bilaga 6. Även Birgit Larsson (fv), Sven Karlsson (fv), Lennart Bäckemo (fv),
Michael Johanson (fv), Inga-Lill Olsson (fv), Peter Göthblad (fv), Christina Bränfeldt (fv), Anita Karlsson (fv), Roger Karlsson (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv) och
Bengt Holmkvist (fv) har reserverat sig mot beslutet.
_______

Prot utdrag till

Ale kommun
Lilla Edets kommun
Trollhättans kommun
Banverket
Regionen Västra Götaland
Projektgruppen Norge/Vänerlänken
_______
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Personalpolicy för Vänersborgs kommun (dnr 2002.117)
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2002-03-18, § 34,
beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat
förslag till Personalpolicy för Vänersborgs kommun daterat
2002-03-18.
Personal- och organisationschefen Sten Selander informerade om policyn vid
kommunstyrelsens sammanträde 2002-04-24, § 100.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 133.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Personalpolicy för Vänersborgs kommun
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (m) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lennart Niklasson (s) yrkade att på sid 6 i policydokumentet skulle följande ändring
göras
“2 attsatsen
att alla anställningar skall vara heltidsanställningar, med möjlighet till deltid. Utgår.”
Ann-Britth Fröjd (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg “att
funktionshindrade läggs till i uppräkningen under avsnittet mångfald på sidorna 143
och 150” samt “att under åtgärder, sista strecksatsen, tillägg funktionshindrade”.
Lennart Niklasson (s) yrkade härefter på bordläggning av ärendet med
instämmande av Gunilla Cederbom (v)
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på avgörande vid
dagens sammanträde mot Lennart Niklassons (s) yrkande om bordläggning av
ärendet och fann att kommunfullmäktige beslutat om
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avgörande vid dagens sammanträde.
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för avgörande av
ärendet vid dagens sammanträde, röstar ja och den som röstar för Lennart Niklassons yrkande om bordläggning, röstar nej. Vid voteringen avges 25
ja-röster och 26 nej-röster. Se bilaga 7.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla Lennart Niklassons yrkande om
bordläggning av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet för att åter tas upp vid
sammanträdet den 17 september.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 62

2002-06-18

Blad
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Policy och rutin för förbjudande av bisyssla (dnr 2002.120)
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2002-03-18, § 35,
beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Policy och
rutin för förbjudande av bisyssla upprättad 2002-03-18.
Förhandlingschefen Kent Johansson informerade om ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 2002-04-24, § 101.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 134.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Policy och rutin för förbjudande av bisyssla.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Anders Forsström (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Personal- och förhandlingsutskottet
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 63

2002-06-18

Blad
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Beslut om renhållningsordning med tillhörande avfallsplan för
Vänersborgs kommun (dnr 2002.193)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till Renhållningsordning med
tillhörande avfallsplan.
Förslaget har varit utställt under tiden 2002-02-04 – 2002-03-03.
Förslaget har reviderats med beaktande av inkomna synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden har 2002-04-22, § 47, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta det upprättade förslaget till Renhållningsordning med
tillhörande avfallsplan.
Samhällsbyggnadschefen Christer Larsson informerade vid kommunstyrelsens
sammanträde 2002-05-15, § 127, om renhållningsordning med tillhörande avfallsplan för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 29 maj 2002, § 151.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningsordning med tillhörande avfallsplan för
Vänersborgs kommun. Samtidigt upphör tidigare renhållningsordning med tillhörande avfallsplan, att gälla.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Rune Hansson (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring, att näst
sista meningen i § 25 i “Föreskrifter om avfallshantering för Vänersborgs kommun”
skulle ha följande lydelse: Hushållet får vid hämtning en gång per kvartal bestå av
högst fyra personer samt vid hämtning en gång varje halvår av högst en person.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Rune Hanssons (kd) yrkande och meddelade att han funnit att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 63

2002-06-18

Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande

Blad
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VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 64

2002-06-18

Blad
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Utseende av ny styrelse för Stiftelsen Vänersborgsbostäder med anledning
av permutation. (dnr 2002.224)
Vd för Stiftelsen Vänersborgsbostäder, Leif Selin, har till kommunstyrelsen kommit
in med en skrivelse 2002-05-23 med anhållan om att kommunstyrelsen skulle utse
ny styrelse med anledning av permutation.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 juni 2002, § 163.
Under överläggningarna framförde ordföranden förslag till tillägg till beslutet innebärande att detta skulle kompletteras med att styrelsemedlemmarna namnges.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse ny styrelse för Stiftelsen Vänersborgs-bostäder,
som är i överensstämmelse med styrelsesammansättningen för AB Vänersborgsbostäder. Till styrelse utses därmed:
Sven Karlson (fv), Kerstin Johansson (s), Bilt Davidsson (m), Orvar Carlsson (kd),
Dan Nyberg (s) samt ersättarna Birgit Larsson (fv), Göran Hagborg (m), Johan
Ekström (fp), Sigyn Lindbom (s) och Jan Almgren (s).
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Stiftelsen Vänersborgsbostäder
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 65

2002-06-18

Blad
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Godkännande av ändring i bolagsordningen för Trestadsregionens
Avfallsaktiebolag (dnr 2002.160)
Trestadsregionens Avfallsaktiebolag har till kommunen överlämnat förslag till
revidering av bolagsordning med hänsyn till Melleruds kommun som ny delägare.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 124.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ny Bolagsordning för Trestads-regionens
Avfallsaktiebolag, föranledd av ändring i delägarskapet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Trestadsregionens Avfallsaktiebolag
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 66

2002-06-18

Blad
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Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) med anhållan om
ansvarsfrihet (dnr 2002.192)
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i skrivelse 2002-04-24 informerat om
att direktionen fastställt bokslut och årsredovisning 2001 inkluderande resultat- och
balansräkning samt finansieringsanalys. I samma skrivelse föreslås att direktionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 29 maj 2002, § 148.
Det noteras att Marie Dahlin (s) valts att justera denna paragraf med hänsyn till att
Sven Karlson anmält jäv.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens ledamöter i direktionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Jäv
Noteras att Kate Giaever (s) och Sven Karlson (fv) anmäler att de inte deltar i
beslutet på grund av jäv.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 67

2002-06-18

Blad

50

Överenskommelse om trafiken i Fyrstad (dnr 2002.216)
Fyrstads arbetsutskott har vid sammanträde 2002-05-03 beslutat att
överenskommelse om trafiken i Fyrstad skulle överlämnas till kommun-fullmäktige i
Trollhättans, Uddevalla, Lysekils och Vänersborgs kommuner för godkännande.
Aktuell trafiköverenskommelse är preliminär till dess den godkänts av ovan angivna
kommuners fullmäktige. Efter godkännande från samtliga fullmäktige upphör den
mellan Fyrstadskommunerna 1993-06-10 träffade trafiköverenskommelsen att
gälla.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 juni 2002, § 161.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ”Överenskommelse om trafiken i Fyrstad” upprättad
2002-05-03. Beslutet gäller under förutsättning att Lysekils, Uddevalla och Trollhättans kommunfullmäktige fattar likalydande beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 18 juni 2002, § 178.
Kommunstyrelsen gavs förslag enligt nedan till redaktionell ändring av tidigare
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att andra punktsatsen under rubriken ”Nationella vägar”
borde lyda: ”Utbyggnad av Rv 45, Göteborg – Trollhättan/Vänersborg”
för att ge en rättvisande bild av innehållet under rubriken. Fullmäktige anser att detta
är en redaktionell ändring som inte påverkar överenskommelsen som sådan. Likväl
kan det för Vänersborgs del vara viktigt att ha en adekvat rubrik i dokumentet.
Med en hemställan om att den redaktionella ändringen enligt ovan genomföres innan
överenskommelsen undertecknas, antar kommunfullmäktige ”Överenskommelse om
trafiken i Fyrstad” enligt förslag upprättat 2002-05-03. Beslutet förutsätter att
kommunfullmäktige i respektive Lysekil, Uddevalla och Trollhättan godkänner
överenskommelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § 67
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_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Sven-Ingvar Eriksson (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Rune Lanestrand (fv)
Per Sjödahl (mp) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Per Sjödahls (mp) yrkande på avslag och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Lysekils kommun
Fyrstadskansliet
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 68

2002-06-18

Blad
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Godkännande av ägardirektiv avseende Fastighets AB Vänersborg
(dnr 2002.188)
Kommunkansliet har i skrivelse 2002-05-07 föreslagit ägardirektiv inne-bärande att
bolagets verksamhet tills vidare endast skall inriktas på ägandet och förvaltningen av
fastigheten Kordan 3. Antalet styrelsesammanträden bör anpassas till detta förhållande.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 maj 2002, § 131.
Noteras att Stina Persson (s) inte deltagit i beslutet på grund av jäv.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Fastighets AB Vänersborg i enlighet
med kommunstyrelsens beslut, innebärande att verksamheten tills vidare endast skall
inriktas på ägandet och förvaltningen av fastigheten Kordan 3. Antalet styrelsesammanträden bör anpassas till detta förhållande.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Jäv
Noteras att Stina Persson (s), Johan Ekström (fp), Roger Karlsson (fv) och Lennart
Bäckemo (fv) anmäler att de inte deltar i beslutet på grund av jäv.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Fastighets AB Vänersborg
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 69
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Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i Hunnebergs Kungajakt- och
viltmuseum (dnr 2002.236)
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i Hunnebergs Kungajakt- och
viltmuseum AB skall utses.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 18 juni 2002, §174
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till styrelsen i
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB. Till ledamöter utses
John-Åke Ericsson, ordförande, Hans-Åke Kratz, Ann-Britt Dahl, Anders Eriksson
och Lennart Niklasson. Till ersättare utses Bilt Davidsson, Stina Persson och Leif
Selin.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att ta upp detta ärende.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 70

2002-06-18
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Motion om att placera en vattenljusorgel i hamnen i Vänersborg
(dnr 2002.258)
Marie Dahlin (s) har mot bakgrund av vad hon anför i motionen yrkat att kommunfullmäktgie skulle besluta att en vattenljusorgel sätts upp i hamnen, att eleverna vid
Birger Sjöberggymnasiet involveras samt att intentionerna i en av Lars Lidbeck
upprättad skrivelse, tillgodoses.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Kommunstyrelsen + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 71

2002-06-18
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Motion om att föra över badplatsskötsel till samhällsbyggnadsnämnden
(dnr 2002.247)
Per Sjödahl (mp) har mot bakgrund av vad han anför i motionen yrkat att kommunfullmäktgie måtte besluta att ansvaret för alla badplatser förs över till samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Kommunstyrelsen + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 72

2002-06-18
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Enkel fråga rörande klotter i rum på härbärget
James Bucci (v) medgavs att till socialnämndens ordförande Gunnar Lidell (m) ställa
en fråga om åtgärder för att förbättra förhållandena vid härbärget i Vänersborg vad
gäller klotter och dålig belysning.
Gunnar Lidell (m) besvarade frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger fråga ställd till socialnämndens ordförande och svaret till
handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 73

2002-06-18
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Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Holmkvist, (fv) önskade alla en glad och
god sommar och hälsade välkommen åter i höst.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) framförde
tack till Bengt Holmkvist och önskade honom med familj en skön semester.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-06-18 § 51.

Lars-Göran Ljunggren (s)

nej

IInga-Lill Olsson (fv)

ja

Astrid Karlsson-Björkman (m)

ja

Magnus Cassel (s)

nej

Ernst Peterson (s)

nej

Kerstin Andersson-Carlsson (m)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)

ja

Margareta Francke (s)

nej

Stina Persson (s)

nej

Peter Göthblad (fv)

ja

Johan Ekström (fp)

ja

Tage Severinson (c)

ja

Anne Sophie Aronsson (s)

nej

John-Åke Ericsson (kd)

ja

Sven G Johansson (s)

nej

Ann-Britth Fröjd (c)

ja

Lutz Rininsland (v)

nej

Per Sjödahl (mp)

deltog ej

Klas-Uno Francke (s)

nej

Sonja Westberg (s)

nej

Lars G Blomgren (fp)

ja

Ole Lund (s)

nej

S Anders Larsson (s)

nej

Christina Bränfeldt (fv)

ja

Monika Gustavsson (s)

nej

Anita Karlsson (fv)

ja

Anders Forsström (m)

ja

Roger Karlsson (fv)

ja

Lennart Niklasson (s)

nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

ja

Orvar Carlsson (kd)

ja

Bengt Fridh (kd)

ja

Rune Lanestrand (fv)

ja

Annika Villebeck (v)

nej

Birgit Larsson (fv)

ja

Madelaine Johansson (v)

nej

Kate Giaever (s)

nej

Monica Bredberg (mp)

ja

Gunilla Cederbom (v)

nej

Rune Hansson (kd)

ja

Sven Karlson (fv)

ja

Gunnar Lidell (m)

ja

Ragnar Sandberg (m)

ja

Göran Hallsten (c)

ja

Sonja Pettersson (s)

nej

James Bucci (v)

nej

Elsie Aronsson (c)

ja

Reidar Eriksson (s)

nej

Gunnel Magnusson (fv)

ja

Bengt Holmkvist (fv)

ja

IMichael Johanson (fv)

ja

VOTERINGSLISTA

Bilaga 4

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-06-18 § 57.

Lars-Göran Ljunggren (s)

nej

IInga-Lill Olsson (fv)

ja

Astrid Karlsson-Björkman (m)

ja

Magnus Cassel (s)

nej

Ernst Peterson (s)

nej

Kerstin Andersson-Carlsson (m)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)

ja

Margareta Francke (s)

nej

Stina Persson (s)

nej

Peter Göthblad (fv)

ja

Johan Ekström (fp)

ja

Tage Severinson (c)

ja

Jeanette Larsson (s)

nej

John-Åke Ericsson (kd)

ja

Sven G Johansson (s)

nej

Ann-Britth Fröjd (c)

ja

Lutz Rininsland (v)

nej

Per Sjödahl (mp)

ja

Klas-Uno Francke (s)

nej

Sonja Westberg (s)

nej

Lars G Blomgren (fp)

ja

Ole Lund (s)

nej

S Anders Larsson (s)

nej

Christina Bränfeldt (fv)

ja

Monika Gustavsson (s)

nej

Anita Karlsson (fv)

ja

Anders Forsström (m)

ja

Roger Karlsson (fv)

ja

Lennart Niklasson (s)

nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

ja

Orvar Carlsson (kd)

ja

Bengt Fridh (kd)

ja

Rune Lanestrand (fv)

ja

Annika Villebeck (v)

nej

Birgit Larsson (fv)

ja

Madelaine Johansson (v)

nej

Kate Giaever (s)

nej

Monica Bredberg (mp)

ja

Gunilla Cederbom (v)

nej

Rune Hansson (kd)

ja

Sven Karlson (fv)

ja

Gunnar Lidell (m)

ja

Ragnar Sandberg (m)

ja

Göran Hallsten (c)

ja

Sonja Pettersson (s)

nej

James Bucci (v)

nej

Elsie Aronsson (c)

ja

Reidar Eriksson (s)

nej

Lennart Bäckemo (fv)

ja

Bengt Holmkvist (fv)

ja

IMichael Johanson (fv)

ja

VOTERINGSLISTA

Bilaga 5

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-06-18 § 60.

Lars-Göran Ljunggren (s)

ja

IInga-Lill Olsson (fv)

nej

Astrid Karlsson-Björkman (m)

ja

Magnus Cassel (s)

ja

Ernst Peterson (s)

ja

Kerstin Andersson-Carlsson (m)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)

ja

Margareta Francke (s)

ja

Stina Persson (s)

ja

Peter Göthblad (fv)

nej

Johan Ekström (fp)

ja

Tage Severinson (c)

ja

Jeanette Larsson (s)

ja

John-Åke Ericsson (kd)

ja

Sven G Johansson (s)

ja

Ann-Britth Fröjd (c)

ja

Lutz Rininsland (v)

ja

Per Sjödahl (mp)

deltog ej

Klas-Uno Francke (s)

ja

Sonja Westberg (s)

ja

Lars G Blomgren (fp)

ja

Ole Lund (s)

ja

S Anders Larsson (s)

ja

Christina Bränfeldt (fv)

nej

Monika Gustavsson (s)

ja

Anita Karlsson (fv)

nej

Anders Forsström (m)

ja

Roger Karlsson (fv)

nej

Lennart Niklasson (s)

ja

Inga-Lill Sandelmark (fv)

nej

Orvar Carlsson (kd)

ja

Bengt Fridh (kd)

ja

Rune Lanestrand (fv)

nej

Annika Villebeck (v)

ja

Birgit Larsson (fv)

nej

Madelaine Johansson (v)

ja

Kate Giaever (s)

ja

Monica Bredberg (mp)

ja

Gunilla Cederbom (v)

ja

Rune Hansson (kd)

ja

Sven Karlson (fv)

nej

Gunnar Lidell (m)

ja

Ragnar Sandberg (m)

ja

Göran Hallsten (c)

ja

Sonja Pettersson (s)

ja

James Bucci (v)

ja

Elsie Aronsson (c)

ja

Reidar Eriksson (s)

ja

Lennart Bäckemo (fv)

nej

Bengt Holmkvist (fv)

nej

IMichael Johanson (fv)

nej

VOTERINGSLISTA

Bilaga 7

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-06-18 § 61.

Lars-Göran Ljunggren (s)

nej

IInga-Lill Olsson (fv)

nej

Astrid Karlsson-Björkman (m)

ja

Magnus Cassel (s)

nej

Ernst Peterson (s)

nej

Kerstin Andersson-Carlsson (m)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)

ja

Margareta Francke (s)

nej

Stina Persson (s)

nej

Peter Göthblad (fv)

ja

Johan Ekström (fp)

ja

Tage Severinson (c)

ja

Jeanette Larsson (s)

nej

John-Åke Ericsson (kd)

ja

Sven G Johansson (s)

nej

Ann-Britth Fröjd (c)

ja

Lutz Rininsland (v)

nej

Per Sjödahl (mp)

nej

Klas-Uno Francke (s)

nej

Sonja Westberg (s)

nej

Lars G Blomgren (fp)

ja

Ole Lund (s)

nej

S Anders Larsson (s)

nej

Christina Bränfeldt (fv)

ja

Monika Gustavsson (s)

nej

Anita Karlsson (fv)

ja

Anders Forsström (m)

ja

Roger Karlsson (fv)

ja

Lennart Niklasson (s)

nej

Inga-Lill Sandelmark (fv)

ja

Orvar Carlsson (kd)

ja

Bengt Fridh (kd)

ja

Rune Lanestrand (fv)

ja

Annika Villebeck (v)

nej

Birgit Larsson (fv)

ja

Kate Giaever (s)

nej

Monica Bredberg (mp)

nej

Gunilla Cederbom (v)

nej

Rune Hansson (kd)

ja

Sven Karlson (fv)

ja

Gunnar Lidell (m)

ja

Ragnar Sandberg (m)

ja

Göran Hallsten (c)

ja

Sonja Pettersson (s)

nej

James Bucci (v)

nej

Elsie Aronsson (c)

ja

Reidar Eriksson (s)

nej

Lennart Bäckemo (fv)

nej

Bengt Holmkvist (fv)

ja

IMichael Johanson (fv)

nej

CChrister Olsson (v)

nej

