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Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter:

Ersättare:

Sven-Ingvar Eriksson (m)
Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Rune Lanestrand (fv)
Bengt Larson (s)
Ragnar Sandberg (m)
Bengt Holmkvist (fv)

Roger Karlsson

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

Birger Gustafsson

Per Sjödahl (mp)
Sonja Westberg (s)
Ole Lund (s)
Anita Karlsson (fv)

Anette Ruus

3
Ledamöter:

Ersättare:

Inga-Lill Sandelmark (fv)
Annika Villebeck (v) ö
Madelaine Johansson (v)
Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)
James Bucci (v)

Stefan Kärvling

Kristina Rosell (fp)
Camilla Prins (s)

Thomas Petersson

Kate Giaever (s)
Madeleine Mosrati (s)
Jeanette Larsson (s)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Jonas Ringqvist (v)
Marianne Vänerlöv (kd)
John-Evert Wahlström (kd)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Anders Bengtsson (m)
Mikael Andersson (s)
Joachim Gabre (fp)
Gisela Holtersson (s)
Elmi Abdiasis (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Margaretha Grimstad (fv)

Sven-Gunnar Larsson

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Anneli Zackrisson (s)
Klas-Uno Francke (s)
Bengt-Göran Nilsson (s)
Gunnel Ideberg (m)
Thomas Bergh (m)
Christina Mossberg (fp)
Sven Andersson (fp)
Mats Andersson (c)
Tore Söderberg (mp)
Anders Björnetun (kd)

Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Valärende (dnr 2002.496)
Sonja Westberg (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Sonja Westberg (s) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län
för ny sammanräkning.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Sonja Westberg
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om att skapa rättvisa villkor för servering i kulturhusets festsal
(dnr 1998.132)
Kerstin Blom (c) har mot bakgrund av vad hon anför i motionen föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över nuvarande bestämmelser i avtalet med Folkets Hus.
Motionen har tidigare behandlats av kommunstyrelsen den 6 oktober 1998,
( § 212) och den 20 oktober 1998, (§ 227) samt av kommunfullmäktige den 27
oktober 1998, (§ 90).
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2002-11-20, § 273.
Under överläggningen yrkar Bo Carlsson (c) att ärendet skall återremitteras.
Rune Lanestrand (fv) med instämmande av Astrid Karlsson-Björkman (m) och
Sven-Ingvar Eriksson (m) yrkar bifall till motionen.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkar att motionen skall avslås.
Ordföranden ställer proposition på Carlssons yrkande att ärendet skall återremitteras mot att ärendet skall avgöras idag. Han förklarar härefter att enligt hans mening
har kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag. Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkännes. Den som röstar för att ärendet skall
avgöras idag röstar ja och den som röstar för att ärendet skall återremitteras röstar
nej. Härefter avges åtta ja-röster: Rune Lanestrand (fv) , Roger Karlsson (fv), Sven
Karlson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Lars G
Blomgren (fp), Orvar Carlsson (kd) och Sven-Ingvar Eriksson (m). Vidare avges
sju nej-röster: S Anders Larsson (s), Bo Carlsson (c), Anne Sophie Aronsson (s),
Lars-Göran Ljunggren (s), Sven G Johansson (s), Stina Persson (s) och Lutz
Rininsland (v).
Ordföranden ställer proposition på Lanestrands m fl yrkande om bifall till motionen
mot Ljunggrens yrkande om avslag på motionen. Han förklarar härefter att enligt
hans mening har kommunstyrelsen beslutat att biträda motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf § N 26 Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
________
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Under överläggningarna yrkade Sven-Ingvar Eriksson (m) bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. I detta yrkande instämde Lars G Blomgren (fp),
Rune Lanestrand (fv), Johan Ekström (fp), Marianne Vänerlöv (kd) samt Astrid
Karlsson-Björkman (m). Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag med instämmande av S Anders Larsson (s), Lutz Rininsland (v) och
Lennart Niklasson (s).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag om bifall till motionen mot Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkande om
avslag till motionen och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars-Göran
Ljunggrens (s) m fl yrkande om avslag till motionen.
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkande om avslag till motionen, röstar ja och den som röstar för
kommunstyrelsens förslag om bifall till motionen, röstar nej. Vid voteringen avgavs
25 ja-röster och 22 nej-röster. Fyra ledamöter avstod från att rösta. Se bilaga 3.
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå Kerstin Bloms (c) motion om att skapa rättvisa
villkor för servering i kulturhusets festsal.
_______
Reservation
Ledamöterna för folkpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna och folkviljan
reserverade sig mot beslutet.
_______
Prot utdrag till

Justerande sign

Kerstin Blom
Folkets Husföreningen
_______

Utdragsbestyrkande
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Ändrade elevavgifter vid musikskolan (dnr 2002.476)
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 26 augusti 2002 att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta förslag till höjda elevavgifter vid musikskolan. Detta till följd av
ramanpassning inom område 3. Barn och ungdomsnämnden har i beslut den 23
september 2002, (§ 108) beslutat att anta förslag till förändrade elevavgifter vid
Musikskolan samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande av
förändrade avgifter enligt nedan redovisat förslag.
Ämne
Körsång
Musiklek
Rytmik
Nybörjare blockflöjt
Nybörjare sånggrupp
Pianoklass
Dans
Övrig undervisning
Grupp
Enskild,
20 min
30 min
40 min
Rabatt tredje barnet

Nuvarande/termin Förslag/termin
250
300

400
500

500
750

500
650
900
1200
100 %

650
800
1200
1600
50 %

Totalt elevavgifter
Helårsintäkt 1200 000

1 475 000
+ 275 000

Övrigt
Instrumenthyran höjs från 250 kr till 350 kr/termin. Inskrivna elever deltar utan extra
kostnad i körsång, ensemble- och orkesterspel.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 november 2002, § 274
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige antar ändrade elevavgifter inom musikskolan i enlighet med
ovan redovisat förslag. Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2003.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomistaben
Författningarna
_______
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Vedeldningspolicy för Vänersborgs kommun (dnr 2002.433)
Förslag till vedeldningspolicy har tagits fram för de kommuner som deltar i Miljösamverkan Västra Götalands län m. fl. Förslaget har tagits fram för att underlätta för
kommunerna att ta fram en egen vedeldningspolicy. Syftet med de åtgärder som
föreslås, är att minska olägenheter med fastbränsleanvändning och därigenom
underlätta användandet av den förnyelsebara energikällan bio-bränsle. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har i beslut den 8 oktober 2002, § 1, beslutat föreslå kommunstyrelsen att anta föreliggande policy med vissa förändringar.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irené Larsson har informerat i ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde 2002-11-20, § 269.
Kommunstyrelsens behandling av äerndet den 4 december 2002, § 283
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar vedeldningspolicy för Vänersborgs kommun
________
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas följande uttalande av Rune Lanestrand (fv).
”Nya forskningsrön visar att pyreldning inte är så miljöfarlig som man tidigare trott.
Det visar en doktorsavhandling vid Chalmers i Göteborg. Vid eldning vid låg
temperatur innehåller röken i stället höga halter av nyttiga antioxi-danter som anses
motverka såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar.
-Men om värmen i flamman stiger till 850 grader, som i en vanlig modern vedpanna
förvandlas antioxidanterna till andra, hälsofarliga, antioxidanter enligt Jennica
Kjällstrand som skrivit avhandlingen.
Om temperaturen höjds till 950 trader, som i en högeffektiv, miljöklassad pannan,
försvinner även de farliga ämnena. Röken från en sådan panna är i princip helt ren
och nästan osynlig Bra för miljön men man missar de nyttiga antioxidanterna. –De
finns i röken från småskalig ”myseldning” med en temperatur på upp till 800 grader i
flamman skriver Jennica Kjällstrand.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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De nya forskningsrönen om vedeldning bör naturligtvis beaktas vid tillämpningen av
kommunens vedeldningspolicy.”
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Under överläggningarna yrkade Rune Lanestrand (fv) bifall till kommunstyrelsens
förslag med instämmande av Hans Edsbagge (mp).
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningarna
_______

Utdragsbestyrkande
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Politisk organisation m m mandatperioden 2003-2006 (dnr 2002.491)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-09-19, § 211, uppdragit åt en
parlamentariskt sammansatt grupp att se över den politiska organisationen. Organisationsberedningens förslag ”Översyn av den politiska organisationen” (dnr
2001.387) har behandlats i kommunstyrelsen och senare 2002-06-18, § 44, av
kommunfullmäktige, där ärendet återremitterades till kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna och Centerpartiet har efter valet i september 2002, kommit
överens om att ingå en kommunal koalitionsregering under mandatperio-den 20032006. Partierna kommer under samma tid att ha valteknisk samverkan med Vänsterparitet.
Utifrån ovan redovisade överenskommelse har partierna i skrivelse 2002-11-25
föreslagit förändringar i bland annat den politiska organisationen.
En kulturnämnd skulle inrättas med ansvar för allmänkultur, bibliotek, teater och
konsthal. Ev övriga ansvarsområden skulle analyseras av den nya nämnden i sin
programförklaring. Föreningsbidrag skulle handhas av nämnden. Förvaltningsorganisationen skulle vara gemensam med barn- och ungdomsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden skulle ha 13 ledamöter och 13 ersättare
Byggnadsnämnden
7
7
Valnämnden
3
3
Revisionsnämnden
7
3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
7
7
Kulturnämnden
5
5
Inom kommunstyrelsen skulle bildas ett arbetsutskott bestående av fem leda-möter
och fem ersättare. Arbetsutskottet skulle börja arbeta den 1 januari 2003. Arbetsuppgifterna föreslogs bl a vara ärendeberedning, budgetberedning organisationsutveckling och långsiktig personalförsörjning.
Ett förhandlingsutskott skulle tillsättas med fem ledamöter
En demokrati- och integrationsberedning skulle tillsättas med 7 ledamöter och 7
ersättare samt med närvarorätt för miljöpartiet.
En styrgrupp för drogfrågor skulle inrättas med tre ledamöter.
Inom tjänstemannaorganisationen skulle inrättas en ny tjänst som kommunchef.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Följande arvoden redovisades i förslaget
Kulturnämndens ordförande arvoderas med 10 %
Kulturnämndens vice ordförande arvoderas med 5 %
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller deltidsarvo-derad
med minst 40 % skall arvoderas med 7 %
Inom kommunstyrelsen inrättas en andre vice ordförande som arvoderas
med 60 %
Ordförande i Agenda 21 arvoderas med 20 %.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 4 december 2002, § 284
Under överläggningarna yrkade Astrid Karlsson Björkman ( m) för moderaterna,
folkviljan, kristdemokraterna och folkpartiet avslag på förslaget om att inom tjänstemannaorganisationen inrätta en ny tjänst som kommunchef. I övrigt meddelades
att ledamöterna för ovan redovisade partier inte deltog i beslutet då man ej haft
möjlighet att tillsammans med den kommande majoriteten diskutera förslagen.
Per Sjödahl (mp) yrkade avslag till förslaget att
- ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller deltidsarvoderad
med minst 40 % skulle arvoderas med 7 %
- inrätta ett kommunstyrelsens arbetsutskott
- inom tjänstemannaorganisationen skulle inrättas en ny tjänst som kommunchef.
Per Sjödahl yrkade vidare att förslaget om en demokrati- och integrationsberedning med 7 ledamöter och 7 ersättare samt med närvarorätt för miljöpartiet
skulle ändras till att ha 8 ledamöter och 8 ersättare.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade för socialdemokraterna och Bo Carlsson (c) för
centerpartiet, bifall till beredningens förslag i sin helhet.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på bered-ningens
förslag att inrätta en ny tjänst som kommunchef mot yrkandet om avslag och fann att
kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag. Votering begärdes. Följande
voteringsproposition godkändes: Den som stöder beredningens förslag att inrätta en
ny tjänst som kommunchef röstar ja. Den som stöder Astrid Karlsson Björkmans (
m) och Per Sjödahls (mp) yrkade om avslag, röstar nej. Vid voteringen avgavs 7
ja-röster; S Anders Larsson (s), Bo Carlsson (c), Anne Sophie Aronsson (s), LarsGöran Ljunggren (s), Kjell Nilsson (s), Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v).
8 nej-röster avgavs; Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson (fv), Sven Karlson

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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(fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Lars G Blomgren
(fp), Per Sjödahl (mp) och Sven-Ingvar Eriksson (m). Ordföranden fann därmed att
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet om avslag att inom tjänstemannaorganisationen inrätta en ny tjänst som kommunchef.
Ordföranden ställde därefter proposition på beredningens förslag att ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller deltidsarvoderad med minst 40
% skulle arvoderas med 7 %, mot Per Sjödahls (mp) yrkande om avslag och fann
att kommunstyrelsen beslutade bifalla beredningens förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på beredningens förslag att inrätta ett
kommunstyrelsens arbetsutskott mot Per Sjödahls (mp) yrkande om avslag och
fann att kommunstyrelsen beslutade bifalla beredningens förslag.
Härefter ställde ordföranden proposition på beredningens förslag att en demokratioch integrationsberedningen skulle ha 7 ledamöter och 7 ersättare mot Per Sjödahls
(mp) yrkande att denna beredning skulle ha 8 ledamöter och 8 ersättare och fann att
kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag. Votering begärdes. Följande
voteringsproposition godkändes: Den som stöder beredningens förslag om 7
ledamöter och 7 ersättare i demokrati- och integrationsberedningen, röstar ja och
den som stöder Per Sjödahls (mp) yrkande, röstar nej. Vid voteringen avgavs 7 jaröster; S Anders Larsson (s), Bo Carlsson (c), Anne Sophie Aronsson (s), LarsGöran Ljunggren (s), Kjell Nilsson (s), Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v). En
nej-röst avgavs av Per Sjödahl (mp). Ordföranden fann därmed att kommunstyrelsen beslutat
bifalla beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar inrätta en kulturnämnd med ansvar för allmän-kultur,
bibliotek, teater och konsthall. Eventuellt övriga ansvarsområden analy-seras av den nya
nämnden i sin programförklaring. Föreningsbidragen skall handhas av nämnden.
Förvaltningsorganisationen skall vara gemensam med barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att i samråd med ekonomistaben ta fram förslag till uppdelning av budget för år 2003.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att
Samhällsbyggnadsnämnden skall ha
13 ledamöter och 13 ersättare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Revisionsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kulturnämnden
-
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7
3
7
7
5

7
3
3
7
5

Kulturnämndens ordförande arvoderas med 10 %
Kulturnämndens vice ordförande arvoderas med 5 %
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som ej är hel- eller deltidsarvoderad med minst 40 %, arvoderas med 7 %
Inom kommunstyrelsen inrättas en andre vice ordförande som arvoderas med
60 %
Ordförande i Agenda 21 arvoderas med 20 %

Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson (fv), Sven Karlson (fv), Astrid
Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Lars G Blomgren (fp), och
Sven-Ingvar Eriksson (m) har meddelat att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att inom kommunstyrelsen bildas
- ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare där arbetsuppgifterna föreslås bland annat vara ärendeberedning, budgetberedning, organisationsutveckling och att inom det personalpolitiska området hantera de frågor
som bedöms vara strategiskt viktiga och som finns dokumenterade i Vänersborgs
kommuns personalpolicy. Beredningsutskottet upphör och dess uppgifter enligt
delegationsordning, övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
- ett förhandlingsutskott med fem ledamöter som tillika är personalorgan och
pensionsmyndighet
- en demokrati- och integrationsberedning, med sju ordinarie ledamöter
och sju ersättare samt med närvarorätt för miljöpartiet
- en styrgrupp för drogfrågor inrättas med tre ledamöter
Kommunstyrelsen uppdrar åt kanslichefen att ta fram erforderliga delegationsordningar och reglementen.
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till ovanstående, att ärendet
”Översyn av den politiska organisationen” dnr 2001.387, avslutas och läggs till
handlingarna.
_______
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Rune Lanestrand (fv), Roger Karlsson (fv), Sven Karlson (fv), Astrid
Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Lars G Blomgren (fp), och
Sven-Ingvar Eriksson (m) har meddelat att de inte deltar i beslutet.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) avslag på förslaget att
ordföranden i Agenda 21 skulle arvoderas med 20 % samt att andre vice ordföranden i kommunstyrelsen skulle arvoderas med 60 %. I yrkandet instämde Astrid
Karlsson-Björkman (m), Rune Lanestrand (fv) och Gunnar Lidell (m). Anmäldes
att följande ledamöter inte deltar i beslutet i övrigt; Astrid Karlsson-Björkman
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Jonas Ringqvist (v).
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositions ordning
1. kommunstyrelsens förslag att andre vice ordföranden i kommunstyrelsen skulle
arvoderas med 60 % mot yrkande om avslag
2. kommunstyrelsens förslag att ordföranden i Agenda 21 skulle arvoderas med 20
% mot yrkande om avslag
3. Kommunstyrelsens förslag i övrigt
Denna propositionsordning godkändes
Det antecknas till protokollet att nedanstående ledamöter förklarat att de inte deltar i
beslutet under punkten 3 ovan. Astrid Karlsson-Björkman (m), Sven-Ingvar
Eriksson (m), Johan Ekström (fp), Lars G Blomgren (fp), Anders Forsström (m),
Orvar Carlsson (kd), Rune Lanestrand (fv), Ragnar Sandberg (m), Roger Karlsson
(fv), John-Åke Ericsson (kd), Anita Karlsson (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv),
Gunnar Lidell (m), Kristina Rosell (fp), Marianne Vänerlöv (kd), John-Evert
Wahlström (kd), Anders Bengtsson (m), Joachim Gabre (fp), Tove af Geijerstam
(fp) och Sven-Gunnar Larsson (fv)
Det antecknas till protokollet att Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp) inte
deltar i beslutet under punkterna 2 och 3 ovan.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att andre
vice ordföranden i kommunstyrelsen skulle arvoderas med 60 % mot yrkande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § N 29

2002-12-17

Blad

17

om avslag och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för kommunstyrelsens
förslag att andre vice ordföranden i kommunstyrelsen skulle arvoderas med 60 %,
röstar ja och den som röstar för Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande
om avslag, röstar nej. Vid voteringen avgavs 29 ja-röster och 22 nej-röster. Se
bilaga 4.
Härefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag att ordföranden i Agenda 21 skulle arvoderas med 20 % mot yrkande om avslag och fann att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för kommunstyrelsens
förslag att ordföranden i Agenda 21 skulle arvoderas med 20 %
röstar ja och den som röstar för Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande om avslag,
röstar nej. Vid voteringen avgavs 29 ja-röster och 20 nej-röster. Två ledamöter
avstod från att rösta. Se bilaga 5.
Ordföranden ställde slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag i övriga delar
och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Noteras att ovan antecknats de ledamöter som inte deltagit i delar av beslutet.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kansliet
PA-service
Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande
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Val av revisorer och revisorsersättare m m (dnr 2002.508)
Kommunfullmäktige har att utse revisorer jämte ersättare för granskning av kommunens verksamhet under tiden 2003 – 2006.
Valberedningens behandling av ärendet den 5 december 2002, § 8
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer respektive revisorsersättare för
granskning av kommunens verksamhet under tiden 2003-2006 utse:
Revisorer:
Torsten Gunnarsson (s), Sandelhielmsgatan 46, 462 35 Vänersborg
Åke Claesson (fp), Husargatan 21, 462 40 Vänersborg
Ernst Peterson (s), Växthusvägen 9, 462 61 Vänersborg
Eva Jonsson (c), Östergatan 25, 462 31 Vänersborg
Inger Tolfes (v), Koppegården 608, 461 93 Västra Tunhem
John-Evert Wahlström (kd), Centralgatan 15, 460 65 Brålanda
Thomas Boström (fv), Storegårdsvägen 13 C, 468 30 Vargön
Revisorsersättare:
Marie Dahlin (s), Marierovägen 6 A, 462 37 Vänersborg
Kurt Johansson (s) Östergatan 35 B, 462 31 Vänersborg
Göran Boman (m), Brättevägen 56, 462 35 Vänersborg
Kommunfullmäktige beslutar att till ordförande utse Torsten Gunnarsson (s) och till
vice ordförande Åke Claesson (fp).
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar även att vid förhinder
för ledamot skall ersättare inträda i den ordning som gäller för kommunens nämnder
och styrelser m fl.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Justerande sign

Ekonomikontoret
De valda
Pa-service
_______
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Val av nämnder, styrelser m m (dnr 2002.509, 388, 389, 398 och 451)
Kommunfullmäktige har att förrätta val av nämnder, styrelser m m samt i förekommande fall ordförande och vice ordförande.
Valberedningens behandling av ärendet den 5 december 2002, § 9.
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
Genom särskilda val utser kommunfullmäktige ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser enligt bilaga till detta protokoll.
Kommunfullmäktige utser vidare ledamöter och ersättare, revisorer m m i de övriga
organ som finns redovisade i bilagan.
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att vid förhinder för ledamot skall i första hand
den ersättare som särskilt angivits tjänstgöra, i andra hand ersättare tillhörande
samma partigrupp och i tredje hand enligt följande:
För ledamot tillhörande nedan- inträder ersättare i nedan
stående partigrupp
angiven partigrupps ordning
s
c
v
m
fp
kd
fv
mp

c
s
s
fp
m
m
mp
fv

v
v
c
kd
kd
fp
c
v

fp
fp
mp
c
fv
c
s
c

m
kd
fp
fv
mp
fv
v
fp

kd
m
m
mp
c
mp
m
kd

mp
fv
kd
s
s
s
fp
s

fv
mp
fv
v
v
v
kd
m

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i detta protokoll.
I fjärde hand skall ersättare tjänstgöra oavsett partitillhörighet i den ordning de
upptagits i detta val.
Ifrågavarande tillvägagångssätt skall tillämpas därest det i lag eller författning inte
föreskrivits annat rörande ersättares inkallande till tjänstgöring.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Forts Kf § N 31

2002-12-17

Blad

21

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Valberedningens ordförande Sven G Johansson redovisade justeringar i valberedningens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt valberedningens justerade förslag.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunkansliet, som anmodas informera berörda
_______

Utdragsbestyrkande
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Motion om tillgänglighet (dnr 2002.528)
Kate Giaever (s) och Ann-Britth Fröjd (c) har mot bakgrund av vad de anför i
motionen yrkat att kommunfullmäktige måtte besluta att Vänersborgs kommun visar
att man tar tillänglighet för alla på allvar och gör alla sina entréer rökfria.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunstyrelsen + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande
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Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg (c) önskade radiolyssnare, ledamöter
och ersättare samt tjänstemän en god jul och gott nytt år.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson-Björkman (m) önskade ordföranden Dan Nyberg med familj en god jul och ett gott nytt år.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VOTERINGSLISTA

Bilaga 3

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-12-17, § N 26.

Astrid Karlsson-Björkman (m)

nej

Annika Larson-Lindlöf (s)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)
Johan Ekström (fp)

Inga-Lill Sandelmark (fv)

nej

Annika Villebeck (v)

ja

nej

Madelaine Johansson (v)

ja

nej

Gunnar Lidell (m)

Lars-Göran Ljunggren (s)

ja

Göran Hallsten (c)

avstår

Anne Sophie Aronsson (s)

ja

Stefan Kärvling (v)

ja

Sven G Johansson (s)

ja

Kristina Rosell (fp)

nej

Lutz Rininsland

ja

Thomas Petersson (s)

ja

Kate Giaever (s)

ja

nej

Lars G Blomgren (fp)

nej

S Anders Larsson (s)

ja

Madeleine Mosrati (s)

ja

Monika Gustavsson (s)

ja

Jeanette Larsson (s)

ja

Anders Forsström (m)

nej

Jonas Ringqvist (v)

ja

Lennart Niklasson (s)

ja

Orvar Carlsson (kd)
Rune Lanestrand (fv)
Bengt Larson (s)

Marianne Vänerlöv (kd)

nej

nej

John-Evert Wahlström (kd)

nej

nej

Hans Edsbagge (mp)

nej

ja

Kjell Nilsson (s)

ja

Ragnar Sandberg (m)

nej

Marianne Karlsson (c)

avstår

Roger Karlsson (fv)

nej

Anders Bengtsson (m)

nej

avstår

Mikael Andersson (s)

ja

Bo Carlsson (c)
Margareta Francke (s)

ja

Joachim Gabre (fp)

nej

John-Åke Ericsson (kd)

nej

Gisela Holtersson (s)

ja

Elmi Abdiasis (s)

ja

Birger Gustafsson (c)
Per Sjödahl (mp)

avstår
nej

Tove af Geijerstam (fp)

nej
nej

Anette Ruus (s)

ja

Sven-Gunnar Larsson (fv)

Ole Lund (s)

ja

Dan Nyberg (s)

Anita Karlsson (fv)

nej

ja

VOTERINGSLISTA

Bilaga 4

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-12-17, § N 29.

Astrid Karlsson-Björkman (m)

nej

Annika Larson-Lindlöf (s)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)
Johan Ekström (fp)

Inga-Lill Sandelmark (fv)

nej

Annika Villebeck (v)

ja

nej

Madelaine Johansson (v)

ja

nej

Gunnar Lidell (m)

nej

Lars-Göran Ljunggren (s)

ja

Göran Hallsten (c)

ja

Anne Sophie Aronsson (s)

ja

Stefan Kärvling (v)

ja

Sven G Johansson (s)

ja

Kristina Rosell (fp)

nej

Lutz Rininsland

ja

Thomas Petersson (s)

ja

Kate Giaever (s)

ja

Lars G Blomgren (fp)

nej

S Anders Larsson (s)

ja

Madeleine Mosrati (s)

ja

Monika Gustavsson (s)

ja

Jeanette Larsson (s)

ja

Anders Forsström (m)

nej

Jonas Ringqvist (v)

ja

Lennart Niklasson (s)

ja

Orvar Carlsson (kd)
Rune Lanestrand (fv)
Bengt Larson (s)

Marianne Vänerlöv (kd)

nej

nej

John-Evert Wahlström (kd)

nej

nej

Hans Edsbagge (mp)

nej

ja

Kjell Nilsson (s)

ja

Ragnar Sandberg (m)

nej

Marianne Karlsson (c)

ja

Roger Karlsson (fv)

nej

Anders Bengtsson (m)

nej

Bo Carlsson (c)

ja

Mikael Andersson (s)

ja

Margareta Francke (s)

ja

Joachim Gabre (fp)

nej

John-Åke Ericsson (kd)

nej

Gisela Holtersson (s)

ja

Elmi Abdiasis (s)

ja

Birger Gustafsson (c)
Per Sjödahl (mp)

ja
nej

Tove af Geijerstam (fp)

nej
nej

Anette Ruus (s)

ja

Sven-Gunnar Larsson (fv)

Ole Lund (s)

ja

Dan Nyberg (s)

Anita Karlsson (fv)

nej

ja

VOTERINGSLISTA

Bilaga 5

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2002-12-17, § N 29.

Astrid Karlsson-Björkman (m)

nej

Annika Larson-Lindlöf (s)

ja

Sven-Ingvar Eriksson (m)
Johan Ekström (fp)

Inga-Lill Sandelmark (fv)

nej

Annika Villebeck (v)

ja

nej

Madelaine Johansson (v)

ja

nej

Gunnar Lidell (m)

nej

Lars-Göran Ljunggren (s)

ja

Göran Hallsten (c)

ja

Anne Sophie Aronsson (s)

ja

Stefan Kärvling (v)

ja

Sven G Johansson (s)

ja

Kristina Rosell (fp)

nej

Lutz Rininsland

ja

Thomas Petersson (s)

ja

Kate Giaever (s)

ja

Lars G Blomgren (fp)

nej

S Anders Larsson (s)

ja

Madeleine Mosrati (s)

ja

Monika Gustavsson (s)

ja

Jeanette Larsson (s)

ja

Anders Forsström (m)

nej

Jonas Ringqvist (v)

ja

Lennart Niklasson (s)

ja

Orvar Carlsson (kd)
Rune Lanestrand (fv)
Bengt Larson (s)

Marianne Vänerlöv (kd)

nej

nej

John-Evert Wahlström (kd)

nej

nej

Hans Edsbagge (mp)

ja

Kjell Nilsson (s)

ja

Ragnar Sandberg (m)

nej

Marianne Karlsson (c)

ja

Roger Karlsson (fv)

nej

Anders Bengtsson (m)

nej

Bo Carlsson (c)

ja

Mikael Andersson (s)

ja

Margareta Francke (s)

ja

Joachim Gabre (fp)

nej

John-Åke Ericsson (kd)

nej

Gisela Holtersson (s)

ja

Elmi Abdiasis (s)

ja

Birger Gustafsson (c)

ja

Per Sjödahl (mp)

Tove af Geijerstam (fp)

nej
nej

Anette Ruus (s)

ja

Sven-Gunnar Larsson (fv)

Ole Lund (s)

ja

Dan Nyberg (s)

Anita Karlsson (fv)

nej

ja

