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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
Bengt Gustavsson (m) v

Ragnar Sandberg

Astrid Karlsson-Björkman (m) ö
Anne Sophie Aronsson (s) ö
Lutz Rininsland (v) v
Marie Dahlin (s) v

Camilla Prins

Lars G Blomgren (fp) v
S Anders Larsson (s) v

Kate Giaever

Monika Gustavsson (s) v
Anders Forsström (m) v
Lennart Niklasson (s) ö
Orvar Carlsson (kd) v
Rune Lanestrand (fv) v
Birgit Larsson (fv) v
Bengt Larson (s) v

Magnus Cassel

Gunilla Cederbom (v) v
Sven Karlson (fv) v
Sven G Johansson (s) ö
Sonja Pettersson (s) ö
Bengt Holmkvist (fv) v

Lennart Bäckemo

2 (2)
3
Ledamöter:

Ersättare:

Bo Carlsson (c) v

Elsie Aronsson

Gunnel Magnusson (fv) v närvarande §§ 57-63
Michael Johanson (fv) v
Inga-Lill Olsson (fv) v
Kristina Floros (s) ö

Jeanette Larsson

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
Per Sjödahl (mp) ö
Sonja Westberg (s) v
Ole Lund (s) v
Christina Bränfeldt (fv) ö, ej närvarande
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,

Kenth Karlsson §§ 57-62, Christer Olsson §§ 63-67

Monica Bredberg (mp) v
Marianne Vänerlöv (kd) ö
Gunnar Lidell (m) v
Göran Hallsten (c) v, ej närvarande
James Bucci (v) ö
Reidar Eriksson (s) v

Håkan Gustafsson

Bilaga 2
4
Övriga deltagande
Jan Svedberg (mp)
Eleanor Karlsson (kd)

Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunjuristen Mats Dahlbom
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tågtrafiken mellan
Vänersborg och Göteborg (dnr 2001.236)
Per Sjödahl (mp) hade till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj
2001 (§ 53) ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande SvenIngvar Eriksson (m) angående tågtrafiken mellan Vänersborg och Göteborg.
Det antecknas att ledamöterna fått del av interpellationen och svaret.
Sven-Ingvar Eriksson besvarar interpellationen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Motion angående Brålandabadet (dnr 2001.62)
Bo Carlsson (c) och Tage Severinson (c) har i motion daterad den 7 februari
2001 föreslagit kommunfullmäktige
”att
att
att
att

kommunfullmäktige beslutar att omgående sätta Brålandabadet i stånd
kommunen tar ansvar för att simundervisning organiseras och drivs vid
Brålandabadet redan från sommaren 2001
särskilda skjutsar, i likhet med vad som var fallet längre tillbaka i tiden,
organiseras för de elever som har lång väg till badet
fullmäktige anvisar tilläggsmedel för dessa åtgärder, då medel för
ändamålen ej finns anvisade i årets budget. En viss kostnadstäckning
borde kunna erhållas genom begränsade deltagaravgifter.”

Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 23 april 2001, § 48,
yttrat sig över motionen och ställt sig positiv till badets öppnande. För att
möjliggöra detta krävs dock, enligt nämndens beslut, att kommunfullmäktige
ställer medel till förfogande. Nämnden äskar 270.000 kr till iordningställande
och drift av badet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 16 maj 2001, § 141.
Kommunstyrelsen noterar att överläggningar förevarit mellan styrelsens och
barn- och ungdomsnämndens presidier. Det har därvid ställts i utsikt att badet
skulle kunna öppnas om kommunstyrelsen, ur sitt förfogandeanslag, anslår
100.000 kr. Resterande medel skulle därmed tas och rymmas i barn- och
ungdomsnämndens budgetram. Sannolikt kan kostnadsnivån för iordningställande och drift nedbringas med några tiotusentals kronor. Kommunstyrelsen utgår från att erforderliga beslut i denna del fattas i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att det finns förutsättningar för att Brålandabadet skall kunna öppnas till sommaren. I denna del kan motionen anses
bifallen.
Såvitt gäller övriga yrkanden i motionen angående simundervisning och
skjutsverksamhet är det fullmäktiges uppfattning att det ankommer på barnoch ungdomsnämnden att överväga dessa utifrån den policy och det regelsystem som kan finnas inom nämnden inom detta område. Med detta anses
motionen besvarad i denna del.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts § 58

2001-06-19

Blad

8

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anslå 100 tkr ur sitt förfogandeanslag som överlämnas till barn- och ungdomsnämnden som bidrag till öppnandet av Brålandabadet. Styrelsen utgår från att frågan om Brålandabadets
öppethållande på längre sikt hanteras av barn- och ungdomsnämnden inom
den ram som nämnden fått för 2002.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningen yrkar Tage Severinson (c) med instämmande av Rune
Lanestrand (fv), Per Sjödahl (mp) och Gunnar Lidell (m) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomistaben
_______

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

Vattenpalatset Vänerparken AB (dnr 2001.134).

2.

Stiftelsen Dahllöfska Donationsfonden (dnr 2001.157).

3.

Kooperativt Resurscentrum (dnr 2001.176).

4.

Fastighets AB Vänersborg (dnr 2001.126).

5.

Kommunforskning i Västsverige (dnr 2001.214).

6.

Fyrstads Flygplats AB (dnr 2001.219).

7.

Vänerhamn AB (dnr 2001.221).

8.

AB Vänersborgsbostäder (dnr 2001.222).

9.

TRAAB (dnr 2000.239).

10.

BIC, Ideella Föreningen Business and Innovation Centre (dnr 2001.242).

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Motion angående inköp av GMO-livsmedel (dnr 2001.60)
Monica Bredberg (mp) och Per Sjödahl (mp) har i sin motion föreslagit
att kommunen inte medvetet köper in GMO-livsmedel
att kommunen skriver in ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad
upphandling samt
att kommunfullmäktige tar ett principbeslut på att man tills vidare inte vill se
några odlingar med genetiskt modifierade organismer inom kommunens
gränser.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2001-04-17 tillstyrkt
motionen med tillägget att orden av livsmedel läggs in efter ordet odlingar i
sista att-satsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 juni 2001, § 153.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka motionen med viss ändring varvid
beslutet blir
att kommunen inte medvetet köper in GMO-livsmedel (genmodifieradeorganismer),
att kommunen skriver in ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad
upphandling,
att kommunfullmäktige tar ett principbeslut innebärande att odlingar av
livsmedel med genetiskt modifierade organismer inte skall förekomma
inom kommunen
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningen yrkar Per Sjödahl (mp) och Rune Lanestrand (fv) bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
_______
Tilläggsavtal avseende nyanläggning av gång- och cykelbana mellan
Vargön och Stallbacka (dnr 1998.686)
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar i skrivelse 2001-05-17 om kommande kostnader för Vänersborgs kommun med anledning av gång- och
cykelbanan mellan Vargön och Stallbacka. Kommunstyrelsens andel uppgår
till 4,5 Mkr varav 0,7 Mkr belastat bokslut för år 2000.
Ekonomistaben har i yttrande 2001-05-28 föreslagit att ett tillfälligt anslag,
motsvarande underskottet för miljöåtgärder om 2,7 Mkr, tillförs kommunstyrelsen, för den ökade kostnaden för gång- och cykelbanan. Finansieringen
sker via ökade skatteintäkter mot bakgrund av prognosen i delårsrapporten för
april 2001.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 juni 2001, § 156.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner, mot bakgrund av vad som framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2001-05-17 om justerat avtal, att ett
tillfälligt anslag, motsvarande underskottet för miljöåtgärder om 2,7 Mkr,
tillförs kommunstyrelsen, för den ökade kostnaden för gång- och cykelbanan
mellan Vargön och Stallbacka. Finansiering sker via ökade skatteintäkter mot
bakgrund av prognosen i delårsrapporten för april 2001.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningen yrkar Sven- Ingvar Eriksson (m) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport till och med april 2001 (dnr 2001.253)
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport över ekonomiskt utfall t o m
april 2001. Av rapporten framgår att flera nämnder prognostiserar stora
underskott innevarande år.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 juni 2001, § 157.
Kommunstyrelsens ordförande yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom
det förslag som framgår nedan av kommunstyrelsens beslut och förslag.
Socialdemokraterna genom Lars-Göran Ljunggren och Anne Sophie Aronsson
framställer yrkande enligt inlämnat dokument daterat 2001-06-05 innebärande
att socialnämnden, vård och omsorg, erhåller 12 Mkr i tilläggsanslag för år
2001 och att hänsyn tas till detta vid 2002 års budget samt att kommunfullmäktige i övrigt noterar erhållen information.
Lutz Rininsland (v) framställer yrkandet ”Mot bakgrund av delårsrapporten
och med vetskap att hanteringen av besparingsåtgärderna kan dra med sig
oönskade nya kostnader föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
måtte besluta att gymnasienämnden erhåller 1,6 milj kr i tilläggsanslag för år
2001 och att hänsyn tas till detta vid 2002 års budget. Finansieringen sker via
ökade skatteintäkter mot bakgrund av prognosen i delårsrapporten.”
Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på sitt eget
förslag och socialdemokraternas yrkande och förklarar att han funnit att
kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag. Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller ordförandens
förslag röstar ja och den som bifaller socialdemokraternas yrkande, röstar nej”.
Vid voteringen avges åtta ja-röster; Rune Lanestrand (fv), Birgit Larsson (fv),
Sven Karlson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd),
Bo Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp) och Sven-Ingvar Eriksson (m).
Sex nej-röster; Monika Gustavsson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Sonja
Pettersson (s), Sven G Johansson (s), Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v)
En avstår; Per Sjödahl (mp)
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla ordförandens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Härefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och Lutz
Rininslands (v) yrkande och förklarar att han funnit att kommunstyrelsen
beslutat bifalla ordförandens förslag. Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som bifaller ordförandens
förslag röstar ja och den som bifaller Lutz Rininslands (v) yrkande, röstar
nej”.
Vid voteringen avges elva ja-röster; Rune Lanestrand (fv), Birgit Larsson (fv),
Sven Karlson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd),
Bo Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp), Anne Sophie Aronsson (s), Sven G
Johansson (s), Stina Persson (s) och Sven-Ingvar Eriksson (m). En nej-röst;
Lutz Rininsland (v). Tre avstår; Monika Gustavsson (s), Per Sjödahl (mp) och
Sonja Pettersson (s).
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, mot bakgrund av de prognostiserade
underskotten i flera nämnder, att uppdra till socialnämnden, gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden att lämna kompletterande information i
anslutning till inplanerade presidieöverläggningar om budget i september.
Berörda nämnder skall redovisa; dels vilka åtgärder som vidtas på kort sikt för
att begränsa de prognostiserade underskotten under innevarande år, dels vilka
anpassningar av verksamheten som behöver göras för att nå balans mot
beslutad budgetram för 2002.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar erhållen information.
______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningen yrkar Sven-Ingvar Eriksson (m) med instämmande av
Ann-Britth Fröjd (c), Rune Lanestrand (fv) och Johan Ekström bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lars-Göran Ljunggren (s), med instämmande av Lutz Rininsland (v), yrkar att
hans yrkande i kommunstyrelsen att socialnämnden, vård- och omsorg, skall
erhålla 12 Mkr i tilläggsanslag för år 2001 och att hänsyn skall tas till detta vid
år 2002 års budget skall återremitteras till socialnämnden så att frågan kan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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beredas. I övrigt skall kommunfullmäktige notera erhållen information.
Forts § 62

Ordföranden ställer proposition på Ljunggrens/Rininslands yrkande mot
avslag av detta varefter han förklarar att enligt hans mening har kommunfullmäktige beslutat att avslå Ljunggrens/Rininslands m fl yrkande. Votering
begärs.
Följande voteringsproposition godkännes. Den som röstar på avslag röstar ja
och den som röstar på Ljunggrens m fl yrkande röstar nej. Vid voteringen
avges 28 ja-röster och 21 nej-röster se bilaga 3.
Ordföranden ställer härefter proposition på kommunstyrelsens förslag varefter
han förklarar att enligt hans mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla
detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Ekonomistaben som har att informera samtliga nämnder.
_______

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av utlåtande avseende detaljplan för kv Haren i
Vänersborgs kommun (dnr 1998.431)
Förslag till detaljplan för kv Haren har varit utställt för granskning enligt
5 kap 23 § PBL fr o m den 16 juni t o m den 18 juli 2000. Inkomna yttranden
har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2000-10-16, § 141, beslutat
godkänna utlåtandet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 juni 2001, § 158.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för kv Haren i Vänersborgs
kommun.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Samhällsbyggnadsnämnden
_______

Utdragsbestyrkande
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Införande av maxtaxa inom barnomsorgen i Vänersborgs kommun
(dnr 2001.254)
Regeringen har beslutat att kommunerna skall ges möjlighet att införa maxtaxa inom barnomsorg och allmän förskola, genom att erbjuda ekonomisk
kompensation till kommuner som antar erbjudandet. Barn- och ungdomsförvaltningen har utarbetat ett förslag till konstruktion av maxtaxa, där ca 90 %
av familjerna i Vänersborgs kommun erhåller en lägre avgift. Införande av
maxtaxa föreslås jämlikt regeringsförslaget från och med 2002-01-01.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 juni 2001, § 159.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2002-01-01 införa maxtaxa
Förskola/familjedaghem för barn 1-5 år
Barn 1 3 % av inkomsten - dock högst 1 140 kr i månaden
Barn 2 2 % av inkomsten - dock högst 760 kr i månaden
Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst 380 kr i månaden
Barn 4 ingen avgift
Skolbarnsomsorgen (fritidshem/familjedaghem)
Barn 1 2 % av inkomsten - dock högst 760 kr i månaden
Barn 2 1 % av inkomsten - dock högst 380 kr i månaden
Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst 380 kr i månaden
Barn 4 ingen avgift
Arbetslösa eller föräldralediga föräldrar (lagen om rätt till barnomsorg för
föräldralediga träder i kraft den 1/1 2002) med barn 1-5 år har rätt till barnomsorg 15 tim/vecka och debiteras en avgift på
Barn 1 2 % av inkomsten - dock högst 760 kr i månaden
Barn 2 1 % av inkomsten - dock högst 380 kr i månaden
Barn 3 1 % av inkomsten - dock högst 380 kr i månaden
Barn 4 ingen avgift
Barn som enligt 2 kap 9 § i Skollagen behöver särskilt stöd i sin utveckling
har rätt till 15 tim/vecka (525 tim/år) avgiftsfri placering, för den del som
överstiger 15 timmar/vecka (525 tim/år) erläggs en avgift på 2 % av inkoms-

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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ten.
Maximal omsorgstid
11 tim/dag
Öppettider 06.30 (06.15) – 17.30
(undantag nattdaghemmet Nattugglan)
Avgiften debiteras för innevarande månad 11 mån/år
Avgiften reduceras inte vid frånvaro som beror
på semester, sjukdom eller lov.
_______
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas följande uttalande från Astrid Karlsson-Björkman
(m) i vilket nedanstående ledamöter instämmer; Rune Lanestrand (fv), Birgit
Larsson (fv), Sven Karlson (fv), John-Åke Ericsson (kd), Bo Carlsson (c),
Lars G Blomgren (fp) samt Sven-Ingvar Eriksson (m).
Regeringen och riksdagen har beslutat att erbjuda kommunerna införande av
maxtaxa. Vi är principiellt emot maxtaxa inom barnomsorgen av två skäl.
För det första att det missgynnar
föräldrar som vill vara hemma och ta hand om sina barn
föräldrar med barn som inte passar på daghem etc
föräldrar med barn som bor på landsbygden.
Förslaget innebär en minskning av valfriheten.
För det andra att maxtaxan inom barnomsorgen extremt gynnar höginkomsttagare. Vi har tidigare föreslagit en differentierad taxa.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningen yrkar John-Åke Ericsson (kd), Lars G Blomgren (fp),
Astrid Karlsson-Björkman (m), Lars-Göran Ljunggren (s) och Gunilla Cederbom (v) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Till protokollet antecknas följande uttalande från Astrid KarlssonBjörkman (m).
Regeringen och riksdagen har beslutat att erbjuda kommunerna införande av
maxtaxa. Jag är principiellt emot maxtaxa inom barnomsorgen av två skäl.
För det första att det missgynnar
föräldrar som vill vara hemma och ta hand om sina barn
föräldrar med barn som inte passar på daghem etc
föräldrar med barn som bor på landsbygden.
Förslaget innebär en minskning av valfriheten.
För det andra att maxtaxan inom barnomsorgen extremt gynnar höginkomsttagare. Jag har tidigare föreslagit en differentierad taxa.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll (dnr 2001. 266)
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.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 juni 2001, § 164.
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 utdr till:

Justerande sign

Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Motion om avfart från riksväg 45 söder om Brålanda (dnr 2001.281)
Mot bakgrund av vad Bo Carlsson (c), Ann-Britth Fröjd, Tage Severinson (c)
och Göran Hallsten (c) anför i sin motion föreslår de att kommunfullmäktige
beslutar att på allt sätt söka påverka Vägverket att utföra önskade trafiksäkerhetsåtgärder vid avfarten från riksväg 45 mot Topp Livsmedelsprodukter AB
och Odal söder om Brålanda samt att dessa åtgärder skall ges hög prioritet vid
kommunens bedömningar av väg- och trafikförbättringar inom kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Samhällsbyggnadsförvaltningen + handlingar
Kommunstyrelsen
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 67
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Interpellation till socialnämndens ordförande om antalet platser på nya
Solhaga i Brålanda (dnr 2001.241)
Ann-Britth Fröjd (c) har till dagens sammanträde ställt en interpellation till
Socialnämnden angående antalet platser på nya Solhaga.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige bereder socialnämndens ordförande Bengt Gustavsson
(m) tillfälle att svara på interpellationen till nästa kommunfullmäktigesammanträde.
_______

Prot utdr till:

Justerande sign

Bengt Gustavsson + handlingar
Ann-Britth Fröjd
_______

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2001-,06-19 § 62.
Lars-Göran Ljunggren (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Ernst Peterson (s)
Sven-Ingvar Eriksson (m)

Nej

IInga-Lill Olsson (fv)

Ja

Ja

Jeanette Larsson (s)

Nej

Nej

Bilt Davidsson (m)

Ja

Ja

Margareta Francke (s)

Nej

Nej

Peter Göthblad (fv)

Ja

Johan Ekström (fp)

Ja

Tage Severinson (c)

Ja

Ragnar Sandberg (m)

Ja

John-Åke Ericsson (kd)

Ja

Stina Persson (s)

Anne Sophie Aronsson (s)

Nej

Ann-Britth Fröjd (c)

Ja

Lutz Rininsland (v)

Nej

Per Sjödahl (mp)

Ja

Camilla Prins (s)

Nej

Sonja Westberg (s)

Nej

Ole Lund (s)

Nej

Lars G Blomgren (fp)

Ja

Kate Giaever (s)

Nej

Christina Bränfeldt (fv)

ej närvarande

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
Ja

Orvar Carlsson (kd)

Ja

Bengt Fridh (kd)

Rune Lanestrand (fv)

Ja

Annika Villebeck (v)

Nej

Birgit Larsson (fv)

Ja

Kenth Karlsson(v)

Nej

Magnus Cassel (s)

Nej

Monica Bredberg (mp)

Ja

Gunilla Cederbom (v)

Nej

Marianne Vänerlöv (kd)

Ja

Lennart Bäckemo (fv)

Ja

Gunnar Lidell (m)

Ja

Sven G Johansson (s)

Nej

Göran Hallsten (c)

ej närvarande

Sonja Pettersson (s)

Nej

James Bucci (v)

Nej

Elsie Aronsson (c)

Ja

Håkan Gustafsson (s)

Nej

Gunnel Magnusson (fv)

Ja

Bengt Holmkvist (fv)

Ja

Michael Johanson (fv)

Ja

