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Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 21 mars 2007, kl Kl 18.00 – 18.40

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-4

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 4

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 4
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Sid 5

Utsedd att justera
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16 - 31
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Närvarolista
Beslutande

Tjänstgör för

Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Reino Fredriksson (m)

Astrid Karlsson-Björkman (m)

Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
Kenneth Persson (s)

S Anders Larsson (s)

Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Madelaine Karlsson (s)

Lennart Niklasson (s)

Orvar Carlsson (kd)
Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist (-)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Johanna Olsson (s)

Kate Giaever (s)

Jeanette Larsson (s)
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Annika Larson-Lindlöf (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Dan Nyberg (s)
Anette Ruus (s)

Gisela Holtersson (s)

Bengt-Olof Stake (fp)

Tove af Geijerstam (fp)

Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Reidar Josefsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Marianne Ramm (v)

Berit Utberg (v)

May-Britt Robertsson (s)
Kristina Rosell (fp)

Kerstin Andersson (fp)

Sonja Westberg (s)
Mikael Andersson (s)

Reidar Eriksson (s)

Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Fröjd (c)

Annalena Levin (c)

Carina Johansson (m)
Lisbeth Brodin (m)

Ingemar Andersén (m)

Emanuel Adel Aboasaleh (m)
Lena Eckerbom-Wendel (m)
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Henrik Josten (m)
John-Åke Ericsson (kd)

Andreas Vänerlöv (kd)

Marie Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Ersättare
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Vesna Pertusic (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 16

Meddelande Dnr 2007.25

6

§ 17

Antagande av reviderad finanspolicy Dnr 2007.51

7

§ 18

Antagande av ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan

8

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Dnr 2006.544
§ 19

Tomtprisuttag för exploateringsområdet kvarteret Bonden, Onsjö

10

Dnr 2007.63
§ 20

Fördelning av utökad underhållsbudget, 1 000 Tkr i budget 2007, från

12

samhällsbyggnadsnämnden till övriga nämnder Dnr 2007.74
§ 21

Ramökning av gymnasienämndens budgetram från och med 2007

14

Dnr 2007.75
§ 22

Ramökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram från och med 2007

15

Dnr 2007.76
§ 23

Justerade budgetramar avseende förändrat personalomkostnadspålägg 2007

16

Dnr 2007.77
§ 24

Omfördelning av budget från samhällsbyggnadsnämnden till kommun-

18

styrelsen Dnr 2007.78
§ 25

Valärende Dnr 2007.122

19

§ 26

Valärende Dnr 2007.140

20

§ 27

Meddelanden

21

§ 28

Valärende Dnr 2007.148

22

§ 29

Interpellation om utnyttjande av idrottsanläggningar Dnr 2007.154

23

§ 30

Motion om minskad droganvändning i trafiken

24

§ 31

Motion om att kommunens ledningssystem skall uppfylla kraven i ISO

25

9000:2000 Dnr 2007.171
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Dnr 2007.25

Meddelande
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Peter Göthblad (-)
Till ny ersättare i kommunfullmäktige har Roger Karlsson (fv), Stärkebo 632, 462 91
Vänersborg, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2010.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______
Protokollsutdrag

Roger Karlsson
Peter Göthblad
Löneavdelningen
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Dnr 2007.51

Antagande av reviderad finanspolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 1998-04-28, § 33, beslut om nuvarande finanspolicy för
Vänersborgs kommun. Sedan dess har utvecklingen på de finansiella marknaderna gått
stadigt framåt. En rad nya produkter har tillkommit. Nuvarande policy säger också under
rubriken ”Revidering av policyn” att ”policyn ska revideras löpande allteftersom
utvecklingen kräver detta”. Mot bakgrund av ovanstående har ekonomikontoret tagit
fram ett förslag till revidering av nu gällande finanspolicy för Vänerborgs kommun.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-22 att den viktigaste förändringen som
föreslås är möjligheten att placera kommunens medel i kapitalgaranterade produkter som
kombinerar möjligheten till hög avkastning med låg risk. Vidare klarläggs möjligheten
att i förtid bestämma räntenivå på befintliga eller förväntade lån och placeringar.
Andra viktiga förändringar gäller ”Bilaga 2. Riskmått och ramar” där kravet på
emittenters långsiktiga kreditvärdighet anpassas till en nivå motsvarande svenska
affärsbanker.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 45
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Finansekonomen Anders Andersson och ekonomichefen Thomas Sannemalm
informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer finanspolicy enligt ekonomikontorets förslag
”Finanspolicy – Förslag till revidering jan-07”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer finanspolicy enligt ekonomikontorets förslag
”Finanspolicy – Förslag till revidering jan-07”
_____
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2006.544

Antagande av ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”
Ärendebeskrivning
År 1999 upprättades det så kallade ”Primärvårdsavtalet”. Detta avtal har under årens
lopp fått tillägg och förtydliganden och upplevs idag som något svårtillgängligt. Avtalet
reglerar huvudmännens ansvar och inte enbart primärvårdens, varför även benämningen,
primärvårdsavtal, har setts över. En partssammansatt arbetsgrupp har gjort en uppföljning och revidering av ovan nämnda avtal och överlämnat ett reviderat förslag.
Direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund beslutade 2006-12-07 att rekommendera
medlemskommunerna att anta det nu reviderade avtalet.
Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2007-01-03 bland annat redovisat bakgrunden
till det nya avtalet samt dess innehåll och föreslagit att avtalet skulle antas.
Socialnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 15, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att gälla under tiden 2007-04-01-2011-03-31.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 46
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Socialchefen Sture Johansson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” att gälla under
tiden 2007-04-01 – 2011-03-31.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
och kommunchefen Guy Mahlviker att underteckna avtalet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ann-Britth Fröjd (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2006.544

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” att gälla under
tiden 2007-04-01 – 2011-03-31.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren
(s) och kommunchefen Guy Mahlviker att underteckna avtalet.
_____
Protokollsutdrag

Fyrbodals Kommunalförbund
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.63

Tomtprisuttag för exploateringsområdet kvarteret Bonden, Onsjö
Ärendebeskrivning
Enligt ett detaljplaneförslag skall en etablering av 23 nya småhustomter för försäljning
ske, på kvarteret Bonden. Förslaget innebär ett pris av 5 kronor per kvadratmeter kvartersmark. Ersättning för gator, GC-vägar m m för fristående småhus föreslås till ett belopp av 170 000 kronor.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2006-12-18 redovisat att planområdets areal är ca
52 000 kvadratmeter och att kommunen äger all mark. Av skrivelsen framgår exploateringskostnader m m för området.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 14, föreslagit att pris
och ersättning i enlighet med ovan redovisat förslag skulle gälla. De beslutade priserna
skulle gälla tills vidare.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 47
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Markingenjören Kjell Sjöberg informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för kvarteret Bonden tillämpa ett pris av 5 kronor per
kvadratmeter kvartersmark och en ersättning för gator, GC-vägar m m för fristående
småhus på 170 000 kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills vidare.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
och Gunnar Lidell (m).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för kvarteret Bonden tillämpa ett pris av 5 kronor per
kvadratmeter kvartersmark och en ersättning för gator, GC-vägar m m för fristående
småhus på 170 000 kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills vidare.
_____
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Dnr 2007.63

Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.74

Fördelning av utökad underhållsbudget, 1 000 Tkr i budget 2007, från
samhällsbyggnadsnämnden till övriga nämnder
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-14 att i Mål- och resursplan 2007-2009 utöka
budgeten för underhållet av kommunens fastigheter med 1 000 Tkr. Budgeten för det
utökade fastighetsunderhållet skulle fördelas ut till nämnder som hyr lokaler av samhällsbyggnadsnämnden.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-01-31 föreslagit en fördelning av den utökade
underhållsbudgeten till nämnderna enligt följande.
Socialnämnden
155 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden 603 Tkr
Gymnasienämnden
219 Tkr
Kommunstyrelsen
23 Tkr
Totalt
1 000 Tkr
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 48
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 Tkr av samhällsbyggnadsnämndens budgetram
till fastighetsunderhåll i budget 2007, omfördelas till socialnämnden 155 Tkr, barn- och
ungdomsnämnden 603 Tkr, gymnasienämnden 219 Tkr och kommunstyrelsen 23 Tkr.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 Tkr av samhällsbyggnadsnämndens budgetram
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Dnr 2007.74

till fastighetsunderhåll i budget 2007, omfördelas till socialnämnden 155 Tkr, barn- och
ungdomsnämnden 603 Tkr, gymnasienämnden 219 Tkr och kommunstyrelsen 23 Tkr.
_____
Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.75

Ramökning av gymnasienämndens budgetram från och med 2007
Ärendebeskrivning
Det riktade statsbidraget till vuxnas lärande, 1,8 miljarder kronor, avvecklas från och
med 2007, varvid 600 miljoner kronor, motsvarande ca 15 000 – 20 000 årsplatser sparas
in. Återstående 1,2 miljarder kronor förs in i anslaget för kommunalekonomisk utjämning, den så kallade påsen, från och med år 2007.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att gymnasienämnden i budget 2007,
budgeterat en intäkt från staten om 6 000 Tkr och en motsvarande kostnad. Då staten
sparar in del av statsbidraget då det överförs till det generella, kan kommunen räkna med
en intäkt motsvarande 4 965 Tkr (134 kronor per invånare) enligt Sveriges kommuner
och landsting.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 49
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att öka gymnasienämndens ram med 4 965 Tkr i budget 2007 med
anledning av att det riktade statsbidraget till vuxnas lärande förs över till det generella
statsbidraget. Finansiering sker via ökade statsbidragsintäkter.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öka gymnasienämndens ram med 4 965 Tkr i budget 2007 med
anledning av att det riktade statsbidraget till vuxnas lärande förs över till det generella
statsbidraget. Finansiering sker via ökade statsbidragsintäkter.
_____
Protokollsutdrag

Gymnasienämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.76

Ramökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram från och med
2007
Ärendebeskrivning
Det riktade statsbidraget till personalförstärkning i förskolan förs från 2007 över till det
generella statsbidraget. Bidraget var tidigare riktat och fördelades utifrån barnomsorgsmodellen i kostnadsutjämningen.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att barn- och ungdomsnämnden i
budget 2007 budgeterat en intäkt från staten om 7 743 Tkr och en motsvarande kostnad.
Då det från och med 2007 ingår i statsbidragspåsen, utbetalas inte statsbidraget direkt till
nämnden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 50
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att öka barn- och ungdomsnämndens ram med 7 743 Tkr i
budget 2007 med anledning av att det riktade statsbidraget till personalförstärkning i
förskolan förs över till det generella statsbidraget. Finansiering sker via ökade statsbidragsintäkter.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öka barn- och ungdomsnämndens ram med 7 743 Tkr i
budget 2007 med anledning av att det riktade statsbidraget till personalförstärkning i
förskolan förs över till det generella statsbidraget. Finansiering sker via ökade statsbidragsintäkter.
_____
Protokollsutdrag

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.77

Justerade budgetramar avseende förändrat personalomkostnadspålägg
2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att i nämndernas beslutade budgetramar för 2007 är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till
41,66 procent. Mot bakgrund av höjda arbetsgivaravgifter rekommenderar Sveriges
kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som uppgår till 41,8 procent för
2007. Ett högre personalomkostnadspålägg innebär ökade kostnader för nämnderna
varför ekonomikontoret i ovan redovisad skrivelse gjort ett förslag till justering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 51
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nämndernas budgetanslag för 2007 justeras upp enligt följande:
Kommunstyrelsen
+38 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
+94 Tkr
Byggnadsnämnden
+11 Tkr
Socialnämnden
+458 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
+378 Tkr
Gymnasienämnden
+148 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
+5 Tkr
Kulturnämnden
+6 Tkr
Överförmyndarnämnden
+2 Tkr
Totalt nämnderna
+1 140 Tkr
Finansiering kan ske inom anslaget till löneökningar i budget 2007
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2007.77

Kommunfullmäktiges beslut
Nämndernas budgetanslag för 2007 justeras upp enligt följande:
Kommunstyrelsen
+38 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
+94 Tkr
Byggnadsnämnden
+11 Tkr
Socialnämnden
+458 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
+378 Tkr
Gymnasienämnden
+148 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
+5 Tkr
Kulturnämnden
+6 Tkr
Överförmyndarnämnden
+2 Tkr
Totalt nämnderna
+1 140 Tkr
Finansiering kan ske inom anslaget till löneökningar i budget 2007
_____
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret som har att informera berörda nämnder

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 24

Sammanträdesdatum

Sida

2007-03-21

18 (25)

Dnr 2007.78

Omfördelning av budget från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att på grund av förändrad politikerorganisation, omfördelades kostnader för arvoden mellan vissa nämnder, från och med
2007. Arvodeskostnaderna inom samhällsbyggnadsnämnden minskar med 168 Tkr och
motsvarande ökning återfinns inom kommunstyrelsen. Med hänsyn till ovanstående har
ekonomikontoret föreslagit en omfördelning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-02-28, § 52
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att minska samhällsbyggnadsnämndens budgetram med
168 Tkr och öka kommunstyrelsens budgetram med 168 Tkr från och med budget 2007.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att minska samhällsbyggnadsnämndens budgetram med
168 Tkr och öka kommunstyrelsens budgetram med 168 Tkr från och med budget 2007.
_____
Protokollsutrdag

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.122

Valärende
Annette Hellqvist (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Annette Hellqvist (m) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______
Protokollsutdrag

Anette Hellqvist
Länsstyrelsen
Löneavdelningen
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Dnr 2007.140

Valärende
Erik Hjertén (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Erik Hjertén (kd) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______
Protokollsutdrag

Erik Hjertén
Länsstyrelsen
Lönekontoret
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§ 27

Meddelanden
Kommunkansliet har redovisat förteckning över skrivelser och meddelanden som skall
anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2007.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2007.148

Valärende
Monica Smids (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Monica Smids (kd) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
_____
Protokollsutdrag

Monica Smids
Socialnämnden
Lönekontoret
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Dnr 2007.154

Interpellation om utnyttjande av idrottsanläggningar
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (s) om
• Hur många ungdomar är aktiva i träning och tävling i våra lokala föreningar
• Vilka föreningar har vilken ungdomsverksamhet
• Går det att avläsa trenderna i ungdomarnas val av idrott
• När underlaget finns, vilka slutsatser kan man dra för ett ställningstagande om
vad som borde ha företräde vid förnyelsen av kommunens sportcentrum.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-04-25.
_____
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Dnr 2007.157

Motion om minskad droganvändning i trafiken
Ärendebeskrivning
Kate Giaever (s) och Bo Carlsson (c) m fl har mot bakgrund av vad de anför i motionen
yrkat att Vänersborgs kommun börjar arbeta efter ”Skellefteåmodellen” för att minska
återfallsprocenten när det gäller rattonykterheten.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Bo Carlsson (c) föredrog motionen för fullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.
_______
Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
Socialnämnden + handlingar
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Dnr 2007.171

Motion om att kommunens ledningssystem skall uppfylla kraven i
ISO 9000:2000
Ärendebeskrivning
Lena Eckerbom Wendel (m) har mot bakgrund av vad hon anför i motionen yrkat
att ett projekt initieras med målet att Vänersborgs kommuns ledningssystem skall
uppfylla kraven i ISO 9000:2000 och ISO 14000 i tillämplig utsträckning
att ett direktiv för projektet innehållande tidplan, organisation och lämpliga
avstämningspunkter (inklusive beslutsforum för varje avstämningspunkt) tas fram
att ett av delmålen är ett certifieringsbart system för 1-2 förvaltningar
att projektet avslutas med en rekommendation för huruvida Vänersborgs kommun även
skall certifieras mot ISO 9000 och/eller ISO 14000.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Lena Eckerbom Wendel (m) föredrog motionen för fullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
_______
Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
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