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Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter:

Ersättare:

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

Christina Mossberg

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

Roger Karlsson

Bengt Larson (s)
Ragnar Sandberg (m)
Bengt Holmkvist (fv)
Bo Carlsson (c)
Margareta Francke (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)
Ole Lund (s)
Anita Karlsson (fv)
Inga-Lill Sandelmark (fv)
Madelaine Johansson (v)

Klas-Uno Francke

3
Ledamöter:

Ersättare:

Gunnar Lidell (m)
Göran Hallsten (c)

Birger Gustafsson

James Bucci (v)
Kristina Rosell (fp)
Kate Giaever (s)

Bengt-Göran Nilsson

Madeleine Mosrati (s)

May-Britt Robertsson

Jeanette Larsson (s)
Annika Larson-Lindlöf (s)

platsen tom

Marianne Vänerlöv (kd)
John-Evert Wahlström (kd)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Anders Bengtsson (m)
Joachim Gabre (fp)

Sven Andersson

Gisela Holtersson (s)
Elmi Abdiasis (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Margaretha Grimstad (fv)

Sven-Gunnar Larsson

Anette Ruus (s)
Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Tore Söderberg (mp)
Åsa Johansson (s)
Kaj Jokitulppo (v)

platsen tom

Bilaga 2
4

Övriga deltagande
Mats Andersson (c)
Yvonne Lindström (v)
Berit Utberg (v)
Stefan Larsson (v)
Ann-Christin Lind (kd)
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Revisionsberättelse för år 2003 (dnr 2004.149)
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2003.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktiges beslut
I enlighet med revisorernas förslag beslutar komunfullmäktige bevilja kommu-nens
styrelse, nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvars-frihet för
2003 års verksamhet.
Det antecknas att ledamot och ersättare i kommunstyrelsen samt i annan nämnd eller
den som är redovisningsskyldig till kommunen ej deltagit i beslutet såvitt rör sådana
delar av verksamheten som omfattar den egna redovisningsskydigheten.
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Revisorerna
Ekonomistaben som på lämpligt sätt anmodas informera berörda
_______

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2003 (dnr 2004.57)
Ekonomistaben har överlämnat förslag till årsredovisning för år 2003.
Ärendet har beretts av kommunens budgetberedning.
Information i ärendet har ägt rum vid kommunstyrelsens sammanträde
2004-03-10, § 80 och vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-16, § 22.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 17 mars 2004, § 95.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer bokslut och årsredovisning för år 2003 inkluderande
koncernbokslut, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för kommunen
och koncernen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner bokslut och årsredovisning för år 2003 inkluderande koncernbokslut, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för kommunen och koncernen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars G Blomgren (fp) och Anders Forsström (m).
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdr till

Justerande sign

Ekonomistaben
_______

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden med ansökan att ta emot och disponera arv efter Paul
Lindgren (dnr 2003.251)
Socialnämnden har av Paul Lindgren fått ett arv om 242 300 kr efter arvsskatt.
Enligt testamentet skall arvet användas för att förbättra och försköna den sociala
miljön för boende på sjukhem och ålderdomshem i Vänersborgs kommun.
Socialnämnden har vid sammanträde 2004-02-26, § 25, anhållit hos kommunstyrelsen om att få ta emot arvet och få bemyndigande att disponera medlen i enlighet
med testamentet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 31 mars 2004, § 106.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har med tacksamhet mottagit arv från Paul Lindgren om 242 300
kr efter arvsskatt och bemyndigar socialnämnden att disponera medlen i enlighet med
upprättat testamente.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Paul Lindgrens dödsbo
Socialnämnden
_______

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade motioner (dnr 2004.129)
Kommunkansliet har givit in en förteckning över till kommunfullmäktige ingivna men ej
slutbehandlade motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 31 mars 2004, § 107.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade motioner till handlingarna.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelande (dnr 2004.110)
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Katarina Frändberg (mp). Till ny ersättare har Joakim Appelgren (mp), Russgatan
10, 462 41 Vänersborg, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2006.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Katarina Frändberg
Joakim Appelgren
Informationsavdelningen
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande
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Valärende (dnr 2004.41)
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2004-02-17, § 15, att från och med
2004-03-31 entlediga Inger Tolfes (v) från uppdraget som förtroendevald revisor
och överlämna ärendet till valberedningen för beredning.
Marie Dahlin (s) som innehar uppdrag som revisorsersättare, har föreslagits erhålla
uppdraget som förtroendevald revisor efter Inger Tolfes (v)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser på grund av avsägelsen, Marie Dahlin (s), Marierovägen
6 A, 462 37 Vänersborg, till förtroendevald revisor.
Till följd av ovanstående utser kommunfullmäktige Jan Renhage (s), Takan, Pl
2380, 460 64 Frändefors, till ny förtroendevald revisorsersättare.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Inger Tolfes
Marie Dahlin
Jan Renhage
Torsten Gunnarsson
Informationsavdelningen
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande
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Ansökan från Margaretha Grimstad (fv) om att få behålla uppdrag trots
flyttning från kommunen (dnr 2004.99)
Margareta Grimstad (fv) innehar uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och
barn- och ungdomsnämnden.
Margareta Grimstad (fv) har i skrivelse som kom in till kommunen 2004-03-05
ansökt hos kommunfullmäktige om att få ha kvar ovan angivna uppdrag trots att hon i
mitten av april 2004 flyttar från kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet den 2004-03-31, § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till valberedningen för beredning.
Valberedningens behandling av ärendet 2004-04-14, § 1.
Kanslichefen Pär Cederqvist redovisar i skrivelse 2004-03-30 den rättsliga regleringen av frågan. Av skrivelsen framgår att den 1 juli 2002 ändrades kommunallagen för att ge möjlighet för en förtroendevald att behålla kommu-nala uppdrag
trots att den förtroendevalde flyttar från kommunen. Lagtexten är följande (4 kap 8
§ kommunallagen): ”Om förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av
fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under åter-stoden av mandatperioden”.
Av lagens förarbete kan utläsas att bakgrunden till att lagändringen aktuali-serades
var att förtroendevalda som temporärt flyttade från kommunen skulle ges möjlighet
att behålla sina uppdrag. Under lagstiftningsarbetet vidgades möjligheterna och av
propositionen till lagen framgår att det ankommer på fullmäktige att utifrån en
helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalde skall få
behålla uppdraget. Något utrymme för att medge att den förtroendevalde kan
kvarstå som fullmäktigeledamot föreligger inte av det skälet att det är väljarna i
kommunfullmäktigevalet som väljer ledamöter.
Av kanslichefens skrivelse framgår att Margareta Grimstad även fortsättnings-vis
kommer att vara bosatt mycket nära kommungränsen och att hon kommer att
fortsätta sitt arbete som är beläget inom Vänersborgs kommun. Hon har även ett
starkt engagemang i Brålanda företagareförening.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Valberedningen informerades om gällande rättsliga regler vid dagens samman-träde
av kanslichefen Pär Cederqvist.
Under överläggningarna redovisades att beslut i aktuellt ärende inte skulle ses som
prejudicerande utan varje ärende av nu aktuellt slag skulle avgöras från fall till fall.
Vid överläggningarna togs frågan upp om det egna partiets upp-fattning i en fråga av
aktuellt slag. Något avgörande gavs inte vid samman-trädet.
Ledamöterna enades om att beslut i nu aktuellt ärende skulle vara baserat på en
helhetsbedömning och vad gäller ansökan från Margareta Grimstad (fv) inneha
följande villkor:
- mandatperioden har kommit nästan halvvägs
- kommunen är inne i budgetarbete där kommunen inte utan olägenhet kan byta
ledamöter
- den nya folkbokföringsorten ligger mycket nära kommungränsen och nära den
adress hon flyttar från
- anknytningen till kommunen är fortsatt stark med arbetet förlagt inom Vänersborgs kommuns gräns. Även annat engagemang, såsom ordföran-deskap i Brålanda Företagareförening, ligger inom kommunens gräns.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till den samlade bedömning som
valberedningen gjort, tillåta Margareta Grimstad (fv) att ha kvar sitt upp-drag som
ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Skulle förutsättningarna som beslutet bygger
på
förändras under resterande tid av mandatperioden, kan detta beslut komma att
ändras.
Kommunfullmäktige entledigar Margareta Grimstad (fv) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______
Kommunstyrelsens arbetsutskott har åter behandlat ärendet 2004-04-19, § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med hänsyn till att valberedningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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är enig i sitt ställningstagande, att utan synpunkter överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid sammanträde 2004-04-19, § 132.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till den samlade bedömning som
valberedningen gjort, tillåta Margareta Grimstad (fv) att ha kvar sitt upp-drag som
ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Skulle förutsättningarna som beslutet bygger
på förändras under resterande tid av mandatperioden, kan detta beslut komma att
ändras.
Kommunfullmäktige entledigar Margareta Grimstad (fv) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige godkände att ärendet togs upp vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Länsstyrelsen
Margareta Grimstad
Informationsavdelningen
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande
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Valärende (dnr 2004.171)
Annette Hellqvist (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige godkände att ärendet togs upp vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Annette Hellqvist (m) från uppdraget som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
På grund av ovanstående utser kommunfullmäktige Lena Eckerbom Wendel,
Fristorp Gartegården 460, 461 93 Västra Tunhem, till ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Annette Hellqvist
Lena Eckerbom Wendel
Informationsavdelningen
PA-service
_______

Utdragsbestyrkande

