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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 16 september 2009, kl 08.30-11.45.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Lars Rosén

Paragrafer

211-227

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Maud Rudquist
Ordförande

.............................................................................................

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

.............................................................................................

Lars Rosén
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-09-16

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-09-21
2009-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Sven G Johansson (S)
Marie Dahlin (S)
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Mats Andersson (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
ej del av § 212
Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)
§ 211
Lutz Rininsland (V)
§ 212-227
Lars Rosén (FV)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (S)
Henrik Josten (M)
Bengt Larsson (S)
Johanna Olsson (S)
Johan Ekström (FP)
Lutz Rininsland (V)
Kent O. Nilsson (MP

Tjänstgör för

Joakim Sjöling (S)
Jenny Brycker (S)

Ann-Britth Fröjd (C)

James Bucci (V)

§ 211

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

Information § 211
Barn- och ungdomsnämndens ordförande tillika projektstyrelsens ordförande
S Anders Larsson
Internationelle samordnaren Anders Fridén
It-chefen Ove Frid
Personalchefen Ewa Öqvist
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman
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Ärenden

Sid

§ 211

Information

4

§ 212

Ordförandeinformation

5

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§ 213

Antagande av IT-strategi för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/552)

7

§ 214

Antagande av informationssäkerhetspolicy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/553)

8

§ 215

Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner
(Dnr KS 2009/122)

9

§ 216

Fråga om att etablera ett partnerskap mellan Vänersborgs kommun och
orten Lich i Tyskland (Dnr KS 2008/608)

10

§ 217

Svar på motion om att "Hjärtsäkra Vänersborg" (Dnr KS 2008/540)

11

§ 218

Svar på motion om fritt val, att kunna välja (Dnr KS 2008/325)

12

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§ 219

Yttrande över drogpolitiskt handlingsprogram 2009-2011
(Dnr KS 2009/380)

14

§ 220

Yttrande över uppföljning av det handikappolitiska programmet
(Agenda 22) för 2007/2008 (Dnr KS 2009/145)

15

§ 221

Yttrande över förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet
(Dnr KS 2009/410)

16

§ 222

Fråga om fortsatt deltagande i Kvalitetsnätverk Västkust
(Dnr KS 2009/413)

17

§ 223

Information om fullföljande av kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17,
§ 75, punkt 14 (Dnr KS 2009/424)

18

§ 224

Fråga om eventuell gåva vid invigning av Arena Vänersborg
(Dnr KS 2009/134)

20

§ 225

Principöverenskommelse i Västra Götaland om samarbete angående
vaccination mot pandemisk influensa A (H1N1) (Dnr KS 2008/380)

21

§ 226

Delegationsbeslut

§ 227

Meddelanden
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§ 211

Information
Barn- och ungdomsnämndens ordförande tillika projektstyrelsens ordförande
S Anders Larsson
Arena Vänersborg (Dnr KS 2009/457)
Personalchefen Ewa Öqvist
- Redovisade läget för varsel om uppsägning inom kommunen
- Rekrytering av kommunchef
Internationella samordnaren Anders Fridén
- Fråga om att etablera ett partnerskap mellan Vänersborgs kommun och
orten Lich i Tyskland (Dnr KS 2008/608)
- Ansökan till Internationellt centrum för lokal demokrat, ICLD gällande kommunalt
partnerskapsprojekt med staden Omaruru gällande utveckling av krisberedskap
It-chefen Ove Frid
- Antagande av IT-strategi för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/552)
- Antagande av informationssäkerhetspolicy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/553)
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman
Principöverenskommelse i Västra Götaland om samarbete angående
vaccination mot pandemisk influensa A (H1N1) (Dnr KS 2008/380)
Kommunchefen Guy Mahlviker
Lämnades kommunchefens rapport med bland annat följande innehåll
- Samarbetskommittén
- Hälsopolitiska rådet
- Centrala samverkansgruppen
- Styrgrupp för Auroraprojekt
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M)
- I delegationsbeslut beviljat Onsjöskolan medel till medverkan i utbildningsprojekt i
Namibia.
- Erbjudande om finansieringsupplägg avseende Arena Vänersborg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_________
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§ 212

Ordförandeinformation
- Information om Vassbotten (Dnr KS 2008/319)
- Rapport om resa till Bryssel 7-9 oktober angående hamnfrågor och insjöfart. Resa
planerad med riksdagsledamöter m fl. Bo Carlsson (C) representerar Vänersborgs
kommun
- Kommunstyrelsen den 7 oktober kommer att ledas av Anne-Sophie Aronsson.
- Information om förestående resa till Omaruru, Namibia, inom partnerskapsprojektet.
- Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
(Dnr KS 2009/383)
- Yttrande över förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet
(Dnr KS 2009/410)
- Utbyggnad av kollektivtrafiken inom centrala Göteborg
- Arbetsmarknadssiffror för kommunen, länet och landet samt åtgärder i anledning av
den stora arbetslösheten
Den 20 augusti sammanträde med Fastighets AB
Den 21 augusti sammanträde angående utvecklingsplanerna för industrierna i Vargön
Den 24 augusti hälsopolitiska rådet
Den 25 augusti företagsbesök
Den 26 augusti intervju för TV 4 angående Holmen
Den 27 augusti Beredningsgruppen för regional utveckling
Den 27 augusti Fyrbodals arbetsutskott
Den 27 augusti infrastrukturberedningen
Den 28 augusti Regionala trafikplanen
Den 28 augusti Flygplatsbolaget
Den 1 september överläggningar med byggnadsförvaltningen angående Rommun
Den 1 september sammanträde inför näringslivsråd
Den 1 september invigning av boendet Lyckhem
Den 2 september information till gästande Mjölby kommun
Den 3 september informationsträff med företrädare för Quality Hotell inför invigning av
Arena Vänersborg
Den 3 september överläggningar med Lars Bäckman, Karlshamn
Den 3 september områdesträff med näringslivet
Den 5 september avtackning av Anders Magnusson Flygplatsbolagets Vd.
Den 7 september barn- och ungdomsnämndens presidiemöte angående skolbyggnationer
Den 7 september sammanträde med Anita Broden (FP)
Den 9 september Visit Trollhättan-Vänersborg och Dalslands Turist AB
Den 9 september medaljdelegationen
Den 10 september näringslivsråd
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Forts § 212
Den 11 september infrastrukturberedningen
Den 11 september Laxfond Vänern
Den 11 september avslutning av tillväxtalliansen
Den 14 september intervju för Kerstin Larsson, Svenska Kyrkans tidning, angående
samverkan kyrka och kommun
Den 15 september företagsbesök
Den 15 september arbetsmarknadsråd

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_________

Jäv
Noteras att Lars G Blomgren (FP), på grund av jäv, inte deltog under den del av
informationen som berörde Vassbotten.
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Dnr 2008/552

Antagande av IT-strategi för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till IT-strategi 2009-2012.
Kommunens nämnder och förvaltningar har haft möjlighet att yttra sig över förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-07-17 redovisat och
kommenterat inkomna synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
It-chefen Ove Frid informerade.
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till IT-strategi 2009-2012. Strategin träder i
kraft 2010-01-01. Samtidigt upphör tidigare beslut i berörda delar att gälla.
_____________

Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1.

Bilaga
Rutz Rininslands (V) reservation bilaga 1
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Dnr 2008/553

Antagande av informationssäkerhetspolicy för Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat informationssäkerhetspolicy för
Vänersborgs kommun. Kommunens nämnder och förvaltningar har haft möjlighet att
yttra sig över förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-07-17 redovisat och
kommenterat inkomna synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
It-chefen Ove Frid informerade.
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy 2009-2012
för Vänersborgs kommun. Policyn träder i kraft 2010-01-01. Samtidigt upphör tidigare
beslut i berörda delar att gälla.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta de bilagda riktlinjerna för informationssäkerhetsarbetet under förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn.
_____________
Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2.
Bilaga
Rutz Rininslands (V) reservation bilaga 2.
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Dnr 2009/122

Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade
motioner
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
eller avslutade motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/608

Fråga om att etablera ett partnerskap mellan Vänersborgs
kommun och orten Lich i Tyskland
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun och orten Lich i Tyskland har sedan ett antal år tillbaka kultur
och turistutbyte. Fråga har uppkommit om att formalisera samarbetet i ett partnerskap.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell M), informationssekreteraren
Thomas Fridén och planeringssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen vid sammanträde 2009-08-19, § 175.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta ett inriktningsbeslut med innebörden att etablera
ett partnerskap med orten Lich i Tyskland.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt kommunstyrelsens förste vice ordförande, tillika ordförande i internationella politikergruppen, Gunnar Lidell (M), att
utarbeta formerna och underlag för samarbetet. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen.
_____________
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Dnr 2008/540

Svar på motion om att "Hjärtsäkra Vänersborg"
Ärendebeskrivning
Bo Carlsson (C), Lennart Niklasson (S) och Sven G Johansson (S) har för Socialdemokraterna och Centerpartiet, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om att hjärtsäkra
Vänersborg.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-29, § 110, att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2009-06-23.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfulläktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att
utreda frågan och därmed anses motionen besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2008/325

Svar på motion om fritt val, att kunna välja
Ärendebeskrivning
Marie-Louise Bäckman (KD) m fl har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen,
föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta att Vänersborgs kommun inför
valfrihetssystem LOV för omvårdnadstjänster enligt socialtjänstlagen, förbereder
införandet så att det kan tillämpas från och med den tid lagen börjar gälla samt
ansöker hos socialstyrelsen om stimulansbidrag i syfte att förbereda och underlätta
införandet av valfrihetssystem LOV.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-06-18, § 77 att remittera
motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.
Socialnämnden har 2009-03-26, § 57, redovisat att nämnden erhållit 400 000 kr i
utredningsbidrag i enlighet med motionens tredje att-sats, dock under förutsättning att
inget krav på införande av fritt val skulle ställas för bidraget. Nämnden beslutade att
motionen i övrigt inte skulle föranleda någon vidare åtgärd för närvarande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2009-04-16 hänvisat till socialnämndens
beslut och redovisat att förvaltningen delade nämndens bedömning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-05-19, § 95, föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
yttrande, avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-27, § 143, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-24 redovisat att motionen
delvis bifallits genom den beviljade ansökan om medel för utredning om eventuellt
införande av valfrihetssystem för omvårdnadstjänster. I tjänsteutlåtandet föreslås att
socialnämndens utredning avvaktas och att nämnden ges i uppdrag att senast 2010-03-31
redovisa utredningen för att därefter kunna göra ett ställningstagande i sak.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Dnr 2008/325

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt socialnämnden att senast 2010-03-31 redovisa
den utredning som vidtagits för beviljade medel från Socialstyrelsen angående
eventuellt införande av valfrihetssystem för omvårdnadstjänster.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att motionen därmed är delvis bifallen och för
övrigt besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2009/380

Yttrande över drogpolitiskt handlingsprogram 2009-2011
Ärendebeskrivning
Drogförebyggande rådet har upprättat ett förslag till drogpolitiskt handlingsprogram
2009-2011.
Handlingsprogrammet har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-25 yttrat sig och föreslagit
att kommunstyrelsen skulle ställa sig bakom yttrandet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-25
som sitt eget yttrande att överlämnas till drogförebyggande rådet som kommunstyrelsens svar.
_____________

Protokollsutdrag:

Drogförebyggande rådet + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-25
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Dnr 2009/145

Yttrande över uppföljning av det handikappolitiska programmet
(Agenda 22) för 2007/2008
Ärendebeskrivning
Kommunala Handikapprådet har genom sin ordförande, till kommunstyrelsen,
överlämnat det handikappolitiska programmet för redovisning av åtgärder inför
kommande uppföljning.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2009-08-18 redovisat inom kommunstyrelseförvaltningen vidtagna åtgärder samt föreslagit att kommunstyrelsen skulle ställa sig
bakom redovisade åtgärder och uppföljning av Agenda 22.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom uppföljningen av handikappolitiska programmet att
överlämnas till kommunala handikapprådet.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunala Handikapprådet + kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2009-08-18
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Dnr 2009/410

Yttrande över förslag till nya hastighetsgränser på det statliga
vägnätet
Ärendebeskrivning
Vägverket har upprättat förslag till nya hastighetsgränser gällande dels större vägar som
inte är nationella vägar samt mindre vägar i Västra Götalands län. Förslaget har för
yttrande överlämnats till Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2009-08-28.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande daterat
2009-08-28 som sitt eget att överlämnas till Vägverket som remissvar.
_____________
Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3.
Bilaga
Rutz Rininslands (V) reservation bilaga 3.
Protokollsutdrag:
Vägverket + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-28
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Dnr 2009/413

Fråga om fortsatt deltagande i Kvalitetsnätverk Västkust
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har deltagit i Kvalitetsnätverk Västkust sedan 2009. I nätverket
ingår kommunerna Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Partille, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Stenungsunds kommun lämnade nätverket sommaren 2009.
Nätverket ingår i ett jämförelseprojekt som är en landsomfattande satsning på
jämförelser av kostnader och kvalitet i lokala nätverk.
Nätverket har sedan starten haft processtöd av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Även Finansdepartementet har sedan år 2008 stöttat jämförelseprojekten.
Sveriges Kommuner och Landsting har i skrivelse 2009-08-11 meddelat att fråga har
uppkommit om SKL och finansdepartementet fortsättningsvis skulle stödja jämförelseprojekten. Av skrivelsen framgår också att en fortsättning skulle kräva en medfinansiering från ingående kommuner med 35 000 kr per kommun och år. Sveriges Kommuner
och Landsting har anhållit om Vänersborgs kommuns yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-08-26 hänvisat till yttrande daterat
2008-08-26 och föreslagit att detta skulle antas av kommunstyrelsen att överlämnas till
Sveriges Kommuner och landsting som kommunens yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2009-08-26 som sitt
eget att överlämnas till Sveriges Kommuner och Landsting som remissvar.
_____________
Protokollsutdrag
Sveriges Kommuner och Landsting + kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2009-08-26
I projektet ingående kommuner + kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2009-08-26
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Dnr 2009/424

Information om fullföljande av kommunfullmäktiges beslut
2009-06-17, § 75, punkt 14
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-06-17, § 74, punkt 14, Mål- och resursplan
2010-2012, beslutades att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att
påbörja översynen av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Kopplat till
denna översyn skulle också arvodesberedningen aktiveras.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade följande tillägg till beslutstexten: Kommunstyrelsen
förutsätter att personal- och förhandlingsutskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott
på lämpligt sätt och i ett tidigt skede försäkrar alla partier om möjlighet till insyn,
inflytande och delaktighet.
Ordföranden yrkade bifall till föreslaget tillägg med kompletteringen att synpunkter
skulle ha kommit in till kommunchefen senast 2009-10-15.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under
proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Härefter ställdes Lutz Rininslands (V) och Lars-Göran Ljunggrens (S) ovan redovisade
tilläggsyrkanden under proposition och ordföranden fann att kommunstyrelsen bifallit
dessa.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inför nästa mandatperiod uppdra åt personal- och
förhandlingsutskottet att göra en översyn av arvoden till politiker. Kommunstyrelsen
uppdrar vidare åt kommunstyrelsens arbetsutskott att göra en översyn av den politiska
organisationen i övrigt inför nästa mandatperiod.
Kommunstyrelsen förutsätter att personal- och förhandlingsutskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott på lämpligt sätt och i ett tidigt skede försäkrar alla partier om
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Dnr 2009/424

möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet. Synpunkter ska ha kommit in till
kommunchefen senast 2009-10-15.
_________
Protokollsutdrag:
Personal- och förhandlingsutskottet
Samtliga gruppledare för de politiska partierna
Kommunchefen
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Dnr 2009/134

Fråga om eventuell gåva vid invigning av Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
När Arena Vänersborg projekterades och under byggnationen har särskild vikt lagts vid
tillgänglighet med mera för personer med funktionsnedsättning.
Den 24 september 2009 invigs Arena Vänersborg. Vid invigningar överlämnas ibland
en gåva, såsom blommor eller konstverk, till ägaren av den lokal som invigs.
Vänersborgs kommun har som önskemål att, för dem som så önskar, ge möjlighet att, i
stället för en blomma, lämna en gåva till barn och ungdomar i Vänersborg med funktionsnedsättning.
Syftet med insamlade medel är att de ska användas till inköp av hjälpmedel till barn och
ungdomar med funktionsnedsättning för att ge möjlighet till aktivare fritid. Hjälpmedlen
ska, för utlåning, förvaras i Arenan. Insamlade medel ska vara förbrukade senast juni
2010.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge barn- och ungdomsnämndens ordförande, i samråd med presidiet,
i uppdrag att besluta om inköp av hjälpmedel i enlighet med redovisning
2. ge ordföranden i barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att attestera
fakturor på inköpt material
3. ge ekonomikontoret i uppdrag att upprätta ett konto där eventuella gåvor kan
sättas in samt i övrigt upprätta erforderliga handlingar
4. ge sin ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar
_________
Protokollsutdrag:
Ekonomikontoret
Barn- och ungdomsnämnden
Revisionen
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Dnr 2008/380

Principöverenskommelse i Västra Götaland om samarbete
angående vaccination mot pandemisk influensa A(H1N1)
Ärendebeskrivning
Principöverenskommelse har 2009-09-01 träffats mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland genom VästKom om samarbete angående vaccination
mot influensa A(H1N1) med början hösten 2009. Överenskommelsen har sin utgångspunkt i rekommendation 2009-08-21 från Sveriges Kommuner och Landsting om samarbete mellan kommunerna och landstingen i vaccinationsfrågan.
Regionen tillhandahåller kostnadsfritt för kommunen vaccin, sprutor och spetsar i en
omfattning som motsvarar
antalet medarbetare i kommunal vård och omsorg
antal barn inskrivna i grund och gymnasieskola inklusive förskoleklass
antal individer i särskilt boende och biståndsbedömd dagverksamhet inom
kommunens äldre och handikappomsorg samt
individer inskrivna i hemsjukvården i ordinärt boende.
Vaccindoserna beräknas efter att alla ska erbjudas vaccination två gånger.
Västra Götalandsregionen och VästKom har i skrivelse 2009-09-01 bland annat
redovisat regionens ansvar i vaccinationsfrågan.
Kommunen ansvarar för genomförandet av vaccinationen av ovan nämnda grupper. Den
genomförs med start efter överenskommelse med regionens smittskyddsläkare.
Vaccinationen beräknas pågå under minst 13 veckor.
Respektive kommun ska utse kontaktperson gentemot regionen för genomförande av
vaccinationen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-09-10 bedömt att värdet av en
vaccination vida överstiger kostnaderna för en sådan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut med den redaktionella ändringen att utse
säkerhetssamordnaren Kristina Hedman till som kontaktperson.
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman informerade.
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Dnr 2008/380

Sedan överläggningarna avslutats ställdes arbetsutskottets förslag med ovan redovisad
redaktionell ändring, under proposition och ordföranden fann att kommunstyrelsen
bifallit detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska genomföra vaccination i enlighet med
principöverenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, samt att
utse säkerhetssamordnaren Kristina Hedman som kontaktperson. Om vaccin finns för
fler ska den användas för personal som innehar funktioner som kommunen i sin analys
finner vara oundgängligen nödvändiga att upprätthålla.
_____________

Protokollsutdrag:
Västra Götalandsregionen
VästKom
Samtliga nämnder
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman
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§ 226

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen noterar den redovisning av delegationsbeslut som kommit in för att
anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2009. Se bilaga 4.
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§ 227

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2009. Se bilaga 5.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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