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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Närvarande

Beslutande
Marie Dahlin (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C) kom kl 1330
Marika Isetorp (MP)
Platsen tom

Tjänstgör för

Peter Göthblad (L)

Övriga närvarande

Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Upphandlaren Magnus Schönemann
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sida

§ 105 Integrationssamverkan inom Vänersborgs kommun
§ 106 Samverkan gällande besöksmål i åtta kommuner - V8
§ 107 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enl SoL,
kvartal 1 år 2017
§ 108 Antagande av anbud i upphandling Datautrustning
§ 109 Avslutning
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på
Vänersborgs kommuns anslagstavla i kommunhuset i Vänersborg. Protokollet
finns tillgängligt på kommunkansliet och på kommunens hemsida
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2017-06-19

Datum när anslag sätts upp:
Datum när anslag tas ned:

2017-06-19
2017-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet kommunhuset, Sundsgatan 29,
Vänersborg.

Underskrift:
Namnförtydligande
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§ 105

Integrationssamverkan inom Vänersborgs kommun
KS2016/445
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att reglementet för socialnämnden, § 2, ändras på så sätt att strecksatsen ”ansvara för
integrationsfrågor” stryks,
- att reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att ”integrationsfrågor” förs in
som en egen strecksats under § 2 första stycket,
- att anta bilagt Förslag till strategisk inriktning och
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta de åtgärder som föranleds av ovanstående.
Sammanfattning av ärendet
Det finns ett starkt behov av att inom Vänersborgs kommun åstadkomma ett sammanhållet
integrationsarbete som involverar samtliga nämnder. Enligt nuvarande ordning faller
integrationsfrågor inom socialnämndens ansvarsområde (se § 2 fjärde strecksatsen i
reglemente för socialnämnden). För att skapa förutsättningar för ett sammanhållet integrationsarbete bör dock ansvaret för dessa frågor flyttas över till kommunstyrelsen, som
har en ledande och samordnande roll (jfr 6 kap. 1 § kommunallagen). Socialnämndens
reglemente bör således ändras på så sätt att nämnda strecksats styrks och en skrivning med
motsvarande innebörd tas in i kommunstyrelsens reglemente. Det sagda innebär ingen
ändring beträffande Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) organisatoriska tillhörighet.
I upprättat förslag till strategisk inriktning för det framtida integrationsarbetet anges som
övergripande mål för detta arbete att samtliga kommunmedlemmar, på lika villkor, oberoende av kulturell och etnisk bakgrund, ska kunna delta i samhällsgemenskapen. I förslaget pekas därvid ut ett antal fokusområden som under de kommande fyra åren ska ägnas
särskild prioritet: arbete och sysselsättning, boende och inkludering. Inom ramen för
respektive fokusområde preciseras ett antal närmare angivna mål. Dessa mål är avsedda att,
efter politisk behandling, brytas ned i mätbara delmål. Det ankommer därefter på förvaltningarna att ta fram handlingsplaner för att delmålen, och slutligen målen, ska kunna
uppnås. Sålunda föreslås kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till strategisk
inriktning och ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta de åtgärder som detta föranleder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-31, kommunstyrelseförvaltningen
Strategisk inriktning, Annex I Integrationssamverkan
Rapport Integrationssamverkan, januari 2017
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§ 106

Samverkan gällande besöksmål i åtta kommuner - V8
KS2017/226
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ”Avsiktsförklaring Besöksnäring – 8 kommuner i en del
av Västsverige”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande i var och en av Götenes, Lidköpings, Skaras, Varas,
Essungas, Grästorps, Vänersborgs och Trollhättans kommuner har gett respektive
kommundirektör i uppdrag att tillsammans med övriga direktörer ta fram en
avsiktsförklaring för samverkan gällande besöksmål i nämnda kommuner.
Ett förslag till avsiktsförklaring har sedermera tagits fram (se bilaga 1) med syfte
- att gemensamt arbeta för att förlänga gästens vistelse inom kommunernas
geografiska område,
- att gemensamt stärka områdets betydelse mot Turistrådet Västsverige och Visit
Sweden och
- att genom samverkan effektivisera marknadsföring.
Målsättningen är att öka omsättningen för besöksnäringen i området samt att öka antalet
gästnätter. Arbetet inom ramen för avsiktsförklaringen ska bedrivas som ett samarbete
mellan de åtta kommunernas lokala turistorganisationer.
I bilaga till förslaget till avsiktsförklaring redovisas bl.a. svårigheter och risker med
samarbetet. I nämnda bilaga ges även exempel på möjliga samarbeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-31 Kommunstyrelseförvaltningen
Avsiktsförklaring Besöksnäring – 8 kommuner i en del av Västsverige
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§ 107

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enl
SoL, kvartal 1 år 2017
KS2017/278
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen avseende kvartal 1, år 2017 som
Socialnämnden överlämnat i enlighet med 16 kap 6 f-h § SoL och 28 f-g § LSS.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6 f-h § socialtjänstlagen, SoL och 28 f-g § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
Socialnämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Kommunfullmäktige och till revisorerna fyra gånger om året, d.v.s. varje kvartal.
Av sammanställningen framgår att det i föreliggande rapportering finns 23 ärenden. En
del av dessa avser beslut som har verkställts. Majoriteten är beslut om bostad för vuxna
enligt LSS samt kontaktperson, både enligt SoL och LSS, där det är svårt att hitta
lämplig personal/uppdragstagare.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-05-18, § 58
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-02
Rapport
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§ 108

Antagande av anbud i upphandling Datautrustning
KS2017/292
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela kontrakt till Lanteam Consulting
AB samt delegera till Upphandlingschefen att teckna kontrakt.
Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har genomfört en samordnad ramavtalsupphandling av
stationära-, bärbara datorer och surfplattor med tillhörande tjänster och tillbehör åt
Vänersborgs kommun, Trollhättan Stad, Norra Älvsborgs Räddningsförbund,
Trollhättan Tomt AB samt Kunskapsförbundet Väst. Ramavtalen avser köp av
fabriksnya enheter, tillhörande tjänster och produktnära tillbehör som till exempel
datorväska, tangentbord, etc.
Sista anbudsdag var 2 juni 2017.
Tilldelningsgrund var det ekonomiskt mest fördelaktiga med avseende på bästa
förhållandet mellan pris och kvalitet.
Avtalsperioden är två år med möjlighet att förlänga i ytterligare ett + ett år. Beräknad
avtalsstart för Vänersborg är 1 oktober 2017. För övriga myndigheter är planerad
avtalsstart snarast efter kontraktets tecknande.
Kontraktets värde för Vänersborgs kommun beräknas uppgå till 20 000 000 SEK per år.
Totalt värde om vi utnyttjar förlängningsklausulerna 80 000 000 SEK
Arbetsgruppen har bestått av en IT-tekniker från Vänersborgs kommun och två ITtekniker från Trollhättan Stad samt handläggande upphandlare.
Upphandlaren Magnus Schönemann informerade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09, kommunstyrelseförvaltningen, Inköp
Upphandlingsdokument
Sändlista
Kommunstyrelseförvaltningen, Inköp som har att informera
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§ 109

Avslutning
Beslut
Gunnar Lidell (M) önskade ordföranden en god sommar.
Ordföranden Marie Dahlin (S) önskade samtliga en trevlig och glad sommar.
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