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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Upphandlingschefen Lars Nellbro
Arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander
Konsulten Stig Fredriksson
Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Sophia Wikström
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 249

Upphandling av Företagshälsovård (Dnr KS 2011/483)

4

§ 250

Upphandling av olycksfallsförsäkring för skolelever m fl i Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2011/493)

6

§ 251

Utveckling av Holmen-området i Vargön (Dnr KS 2011/207)

8

§ 252

Information om höjd checkkredit till AB Vänersborgsbostäder
(Dnr KS 2011/494)

10

§ 253

Anhållan om preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2012 avseende
Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2011/491)

11

§ 254

Slutrapport till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2009 till förebyggande 12
insatser avseende bland annat alkohol och narkotika (Dnr KS 2009/104)

§ 255

Slutrapport till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010 till förebyggande 13
insatser avseende bland annat alkohol och narkotika (Dnr KS 2010/115)
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Dnr 2011/483

Upphandling av Företagshälsovård
Ärendebeskrivning
Personalkontoret tillsammans med upphandlingsavdelningen har genomfört en
samordnad ramavtalsupphandling av företagshälsovård. Avtalet avser Vänersborgs
kommun, AB Vänersborgsbostäder, Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum samt
Vattenpalatset Vänerparken AB.
I upphandlingen har sökts en leverantör som kan tillgodose hela behovet av generell
företagshälsovård såväl som psykosociala tjänster.
Sista anbudsdagen var 2011-09-22.
Avtalet gäller från och med 2012-03-01 till och med 2015-02-28 med möjlighet till ett
års förlängning.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2011-11-15 att upphandlingen har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningarna i form av personalsekreterare samt upphandlingsavdelningen och personalkontoret.
Av redovisat tilldelningsbeslut framgår att upphandlingen genomförts som en förenklad
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Av beslutet framgår också inkomna
anbud, vilka av de inkomna anbudsgivarna som fyllde anbudsförfrågans ställda krav på
anbudsgivare samt ställda skallkrav på varan/tjänsten och därmed gick vidare
tillutvärdering.
Av en till tilldelningsbeslutet fogad anbudsutvärdering framgår ekonomiska faktorer.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Upphandlingschefen Lars Nellbro och arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander
informerade.
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Dnr 2011/483

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med redovisat material tilldela
Kinnekullehälsan AB, kontrakt för företagshälsovård avseende Vänersborgs kommun,
AB Vänersborgsbostäder, Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum samt Vattenpalatset
Vänerparken AB.
Avtalstiden är 2012-03-01 till 2015-02-28 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt sin ordförande att underteckna erforderliga
handlingar.
_____________

Protokollsutdrag:

Upphandlingsavdelningen som har att underrätta berörda
Personalkontoret
Ekonomikontoret
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Dnr 2011/493

Upphandling av olycksfallförsäkring för skolelever m fl i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har ramavtal med Bolander & Co på försäkringsmäklartjänster.
Kommunens nu gällande avtal med Chartis löper ut 2011-12-31 med option på
ytterligare ett år. Chartis har begärt 50 % ökning av premien varför kommunen beslutat
göra en ny upphandling.
Bolander & Co genomför därför, på uppdrag av Vänersborgs kommun, upphandling av
olycksfallsförsäkring för skolelever enligt nedan
Heltid
8.566 elever
Fritid
540 elever
Verksamhetstid
983 elever.
Sista anbudsdagen var 2011-11-09.
Det nya avtalet ska gälla i tre år med start 2012-01-01 med option på ytterligare ett år.
Av redovisat tilldelningsbeslut framgår inkomna anbud, villkor, premie samt
skadeservice och administration.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-12-01 bland annat redovisat
bakgrund, arbetsprocessen samt olycksstatistik.
Bolander & Co har i skrivelse 2011-11-29 redovisat offertutvärdering av olycksfallsförsäkring skolelever m fl för Vänersborg gällande från och med 2012-01-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Upphandlingschefen Lars Nellbro informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med redovisat material, teckna
försäkring med Gjensidige, avseende olycksfallsförsäkring skolelever m fl för
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Dnr 2011/493

Vänersborgs kommun med avtalsperiod 2012-01-01 – 2014-12-31 med option på
ytterligare ett år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt sin ordförande att underteckna erforderliga
handlingar.
_____________

Protokollsutdrag:

Upphandlingsavdelningen som har att underrätta berörda
Ekonomikontoret
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Dnr 2011/207

Utveckling av Holmen-området i Vargön
Ärendebeskrivning
År 2008 beslutade Holmenkoncernen att lägga ned verksamheten vid sitt pappersbruk i
Vargön och produktionen avslutades i december samma år. Efter nedläggningsbeslutet
bildades Framtidsgruppen med huvudintressenter från företaget, fackliga organisationer
och från olika samhällsorgan. Gruppens uppdrag var bland annat att arbeta med frågan
om etablering av nya verksamheter inom området.
Framtidsgruppens arbete avslutades i mars 2010. Sedan gruppen avslutat sitt arbete har
Vänersborgs kommun köpt aktuellt markområde av Holmen.
Kommunstyrelsen har fortlöpande informerats om ärendet.
Arbetet med att finna ny verksamhet som kan etableras på området, har fortgått men har
med tiden minskat i intensitet. Vänersborgs kommun har nu beslutat att återstarta utvecklingsprocesserna och därtill anlitat konsulten Stig Fredriksson, AHERU strategi,
styrning och ledning AB, som stöd i steg 1. Därutöver pågår inom Fyrbodals Kommunalförbund en förstudie, skogsindustri 2.0, som inom kort ska avrapporteras för kommunen.
Den externa konsulten har upprättat en delrapport om Projekt Holmen har tagits fram
och av denna framgår sammanfattningsvis följande förslag
1. Etablera en processorganisation i Vänersborgs kommun som leder och samordnar
den fortsatta processen med utvecklig av före detta Holmenområdet i Vargön.
Strukturen kan också fungera för arbetet med andra långsiktiga samhällsprocesser.
2. Fastställ snarast den strategi/de strategier som ska utgöra grund för den fortsatta
processen. Fortsatta och fördjupade intressentkontakter kräver en tydlig och
välförankrad viljeinriktning från kommunens sida.
3. Besluta om ett namn på området som kommuniceras i alla sammanhang. Idag
förekommer ett antal olika benämningar på det aktuella området. Förslag att
området benämns Wargön. Namnet kan kompletteras med olika begrepp när
processen fortsätter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Konsulten Stig Fredriksson, AHERU strategi, styrning och ledning AB, och
samhällsbyggnadsförvaltningens chef Sophia Wikström informerade.
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Dnr 2011/207

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bilda en politisk styrgrupp för projekt Holmen/Wargön.
Styrgruppen ska bestå av presidierna för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden med kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) som sammankallande.
Kommunstyrelsen beslutar vidare ge kommundirektören Ove Thörnkvist i uppdrag att
organisera arbetet på tjänstemannanivå.
Kommunstyrelsen beslutar också att en strategi och tidsplan för projektet, ska tas fram
och beslutas i kommunstyrelsen vid sammanträde i januari 2012.
Ärendet ska fortlöpande rapporteras till kommunstyrelsen.
Då kommunstyrelsen inte kommer att ha något sammanträde förrän efter årsskiftet
2011/2012 kommer kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) att fatta beslut i
ärendet. Beslutet fattas i enlighet med delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen
av kommunstyrelsen 2010-04-28, § 129, punkt 11.1 ”Beslut i ärende som är så
brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas”.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommundirektören som har att informera berörda
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2011/494

Information om höjd checkkredit till AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1996-04-23, § 38, att lämna ett lånelöfte till AB
Vänersborgsbostäder om SEK 50 000 000. Beslutet är också inskrivet i kommunens
finanspolicy.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-12-01 redovisat att med hänvisning till
beslutet och enligt delegation i finanspolicyn avser ekonomichefen att tillfälligt höja
bolagets checkkredit i koncernkontosystemet från SEK 10 000 000 till SEK 15 000 000.
Avsikten är att förstärka bolagets likviditet i anslutning till att omfattande investeringar
görs på Roddaregatan och Niklasbergsområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_____________
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Dnr 2011/491

Anhållan om preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2012
avseende Vattenpalatset Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Ledningen för Vattenpalatset har i skrivelse 2011-11-22, anhållit att preliminärt förlusttäckningsbidrag utgår med 7 372 Tkr för 2012. Av skrivelsen framgår att bidraget kommer att stämmas av och regleras mot slutgiltigt underskott i samband med att årsredovisningen för 2012 fastställts vid bolagsstämman.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2011-11-30 tillstyrkt bolagets förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer preliminärt förlustbidrag för 2012 till 7 372 Tkr.
Finansiering kan ske inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2012.
_____________

Protokollsutdrag:

Vattenpalatset Vänerparken AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/104

Slutrapport till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2009 till
förebyggande insatser avseende bland annat alkohol och
narkotika
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun startade år 2003 ett samarbete med tre träningsanläggningar i
Vänersborg för att motverka användandet av anabola steroider vid anläggningarna. Nya
anläggningar har etablerat sig och vill delta i samarbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-11, § 67 att ställa sig bakom en ansökan till
Länsstyrelsen om 90 200 kronor för att genomföra en nulägesanalys på sex träningsanläggningar samt för att genomföra dopningstester under ett års tid.
Socialnämnden hade vid sammanträde 2009-02-26, § 38, tillstyrkt ansökan.
Länsstyrelsen beslutade 2009-06-17 att bevilja Vänersborgs kommun 90.000 kronor till
”Gym mot droger”. Som villkor för bidraget angavs att en slutrapport med utvärdering
inklusive ekonomisk redovisning skulle lämnas till Länsstyrelsen.
En slutrapport har upprättats daterad 2011-11-07.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-11-24, § 206, ställt sig bakom rapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom redovisad slutrapport daterad
2011-11-07 att överlämnas till Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att ärendet ska anmälas till kommunstyrelsen.
_____________
Protokollsutdrag:

Socialnämnden som har att redovisa till Länsstyrelsen
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Dnr 2010/115

Slutrapport till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010 till
förebyggande insatser avseende bland annat alkohol och
narkotika
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-03, § 58, att ställa sig bakom en ansökan till
Länsstyrelsen om 90 000 kronor för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom
alkohol-, narkotika- dopning- och tobaksområdet. Ansökan syftade till att arrangera en
låtskrivartävling för ungdomar för livet mot alkohol och droger. Socialnämnden genom
sin ordförande, tillstyrkte ansökan.
Länsstyrelsen beslutade 2010-06-18 att bevilja Vänersborgs kommun 90.000 kronor till
”Låtskrivartävling FÖR livet MOT droger”. Som villkor för bidraget angavs att en
slutrapport med utvärdering inklusive ekonomisk redovisning skulle lämnas till
Länsstyrelsen.
En slutrapport har upprättats daterad 2011-11-07.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-11-24, § 206, ställt sig bakom rapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom redovisad slutrapport daterad
2011-11-07 att överlämnas till Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att ärendet ska anmälas till kommunstyrelsen.
_____________
Protokollsutdrag:

Socialnämnden som har att redovisa till Länsstyrelsen
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

