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Plats

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 12 december 2016, kl 13.00-14.10.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell (M)

Paragrafer

214-220

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Marie Dahlin

Justerande

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

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på
kommunkansliet och på kommunens hemsida
Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2016-12-12
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2016-12-14
2017-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sundsgatan 29,
Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Marie Dahlin (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Marika Isetorp (MP)
Peter Göthblad (L)

Tjänstgör för

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Internationella samordnaren Anders Fridén, § 214
Internationella samordnaren Jessica Vacklid, § 215
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg, § 214-215
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 214 Avsiktsförklaring gällande partnerskapet mellan Vänersborgs kommun
och Chobe District Council i Botswana för perioden 2017-2020
(Dnr KS 2016/428)

4

§ 215 Integrationssamverkan i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2016/445)

5

§ 216 Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut våren 2016
(Dnr KS 2016/433)

6

§ 217 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
avseende kvartal 3 år 2016 (Dnr KS 2016/238)

7

§ 218 Svar på motion om kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst (Dnr KS 2015/324)

8

§ 219 Svar på motion om att utvärdera Vänersborgs kommuns engagemang som
Fairtrade City (Dnr KS 2015/309)

9

§ 220 Avslutning

11
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Dnr KS 2016/428

Avsiktsförklaring gällande partnerskapet mellan Vänersborgs
kommun och Chobe District Council i Botswana för perioden
2017-2020
Ärendebeskrivning
Kontakterna och sedermera samarbetet mellan Vänersborgs kommun och Chobe District
Council har pågått sedan 2010.
Parterna har framgångsrikt samarbetat både inom sociala frågar och fysisk planering.
Utvecklingsarbetet har präglats av ömsesidighet där det lokala arbetet i både Vänersborg
och Chobe District ger externt finansiellt stöd för kompetens och erfarenhetsspridning.
Finansieringen erhålls från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, och är i
grunden Svenska medel för internationellt utvecklingsarbete fördelat från SIDA.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2016-11-23 redovisat att en förutsättning
för att erhålla extern finansiering till samarbetet mellan parterna, är att det finns en
avsiktsförklaring där kontexten och viljeinriktningen framgår. Ett förslag till
avsiktsförklaring har upprättats.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Anders Fridén, informerade. Utvecklingschefen Ann-Britt
Svedberg fanns tillgänglig för att besvara frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller av styrgruppen för partnerskapet Vänersborgs kommun och
Cobe District Councils, upprättat förslag till ny avsiktsförklaring för perioden 20172020.
__________
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Dnr KS 2016/445

Integrationssamverkan i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommundirektörens ledningsgrupp gav, som en följd av flyktingströmmen hösten 2015
och de då upplevda behoven av översyn, i uppdrag att en organisatorisk översyn skulle
genomföras. Arbetet startade maj 2016 och en rapport kommer att redovisas för ledningsgruppen januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Jessica Vacklid, informerade. Utvecklingschefen Ann-Britt
Svedberg fanns tillgänglig för att besvara frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_________
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Dnr KS 2016/433

Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut våren 2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över de beslut som
Kommunstyrelsen fattat under våren 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger den till handlingarna
__________
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Dnr KS 2016/238

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 3 år 2016
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2016-11-24, § 182, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, 6 f-h §, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 3 för år 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
__________
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Dnr KS 2015/324

Svar på motion om Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över
Kunskapsförbundet Väst
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har 2015-07-13 kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad
som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige skulle uttala en rekommendation till
Kommunstyrelsen i syfte att styrelsen försäkrar sig om att information om Kunskapsförbundets verksamhet och viktiga beslut regelbundet förekommer på ärendelistan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-09-16, § 132, att remittera
ärendet till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-10-07 redovisat bedömning
inom områdena ägarråd och ägarsamråd samt regleringar. I tjänsteutlåtandet ges också
beslutsförslag innebärande att Kommunfullmäktige skulle bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut. Beslutsförslaget hade av tidsbrist inte sänts
ut i anslutning till övriga handlingar i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen. Minnesanteckningar från sammanträden med
ägarråd och ägarsamråd finns tillgängliga i diariet, och dessa ska läggas till kommunstyrelsens meddelandelista.
Nuvarande övergripande styrdokument granskas juridiskt och reviderade förslag till
förbundsordning och reglemente tas fram i dialog med Trollhättans stad och kommer att
föreläggas medlemskommunernas fullmäktige under kvartal 1 år 2017.
_________

Noteras

Noteras att Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) avstod från att delta i beslutet.
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Dnr KS 2015/309

Svar på motion om att utvärdera Vänersborgs kommuns
engagemang som Fairtrade City
Ärendebeskrivning
Niklas Claesson (M) har 2015-06-30 kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad
som sägs i motionen yrkas:
- att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur Vänersborgs kommuns arbete
inom ramen för Fairtrade City har bidragit till att förbättra de ekonomiska villkoren
för fattiga odlare i andra delar av världen
- att i denna redovisning inkludera en utvärdering om de resurser som Vänersborgs
kommun årligen lägger på information och marknadsföring av varumärket Fairtrade,
på ett annat sätt än idag skulle kunna bidra till ökad förståelse om hur handel med
fattiga länder skapar välstånd, utan att nödvändigtvis sammankopplas med
varumärket Fairtrade
- att efter denna redovisning ta ställning till om Vänersborgs kommun ska fortsätta
vara en så kallad Fairtrade City.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-09-16, § 131, att remittera
motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-11-09 redovisat bedömning
av kommunens arbete inom ramen för Fairtrade City. I tjänsteutlåtandet redovisas också
hur detta bidragit till att förbättra de ekonomiska villkoren för fattiga odlare i andra
delar av världen. I tjänsteutlåtandet görs en utvärdering av, om de resurser som
kommunen årligen lägger på information och marknadsföring av varumärket, på annat
sätt än i dag skulle kunna bidra till ökad förståelse för hur handel med fattiga länder
skapar välstånd, utan att det nödvändigtvis kopplas samman med varumärket Fairtrade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Llidell (M) yrkade bifall till motionen.
Sedan överläggningarna avslutats konstaterade ordföranden att det fanns två förslag till
beslut; ordförandens förslag samt Gunnar Lidells (M) yrkande. Ordföranden ämnade
ställa dessa mot varandra, vilket godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden ställde därefter sitt eget förslag mot Gunnar Lidells (M) yrkande och fann
att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
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Dnr KS 2015/309

Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja och den som
stödjer Gunnar Lidells (M) yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades
Tre ja-röster: Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Marie Dahlin (S)
En nej-röst: Gunnar Lidell (M)
En ledamot, Peter Göthblad (L) avstod från att rösta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade därmed beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Vänersborgs kommun fortsätter som Fairtrade City
__________
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§ 220

Avslutning
Ärendebeskrivning
Ordföranden önskade politiker och tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År med en
julgåva från sig själv och andre vice ordföranden Bo Carlsson (C).
Gunnar Lidell (M) önskade ordföranden en lagom vit jul för pulkaåkning m m samt
önskade en God Jul och ett Gott Nytt År.
__________
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