
Kommunstyrelsen 9 September 2020 

Kallelsen med handlingar kan läsas på kommunens hemsida. 

Vi fick information om – 

• kommunens internationaliseringsarbete, det kom ett par frågor från SD och MBP 

• informationssäkerhet och IT , här nämndes att önskvärd cybersäkerhet skulle kosta 5mkr 

mer om året. Här tänkte jag för mig själv att det finns många kommunala verksamheter som 

har önskningar för hur de vill ha det men att inte alla får. Vi får se vad som händer IT 

enhetens önskning. 

• Leader längs Göta älv 

• Samråd angående en detaljplan för Kleverud 1:1 främst handlar det om att en cykelväg som 

blir del av Vänern runt men planen också underlättar för förhandsbesked för 4 villatomter.  

• Blivande vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älvs drickvattentäkter. 

Under information från ordförande fanns ett par punkter som utvecklades mera. 

• geoparkscertifiering (berör Halle- Hunneberg). Regionen (VGR) har dragit i bromsen lite och 

kommer att finansiera sin del enbart om statlig finansiering också kommer in i bilden. Hela 

arbetet omfattar regionen och 9 kommuner och i förlängning även Länsstyrelsen.  

• arbetet med stadskärnan. Det verkar som att arbetet kunde ha varit bättre men att 

förklaringar kanske finns i att det saknas andra parternas finansiering för ytterligare en tjänst 

som var tänkt att jobba med utvecklandet av stadskärnan. 

• Det skickas ut en inbjudan till gruppledarna angående mötesformerna och deltagande på 

distans 

Angående beslutsärenden blev det lite inlägg kring motionen om fastplacerad skolvaktmästare. 

Förslag till beslut i detta ärende bestod av oppositionens förslag som hade majoritet i 

arbetsutskottet. SD markerade i ärendet om regional utvecklingsstrategi (RUS) då de önskade att 

strategin hade funnits med i handlingarna. (de hade förstås en poäng i det nu när handlingar är 

digitala). Tydligen hade underlaget också blivit önskat i arbetsutskottet. 

I beslutsomgången var det enda oenigheten kring motionen om fastplacerad skolvaktmästare. Mats 

Andersson (C) yrkade i linje med förslag till beslut i tjänsteskrivelsen i ärendet. Gunnar Lidell  (M) 

yrkade i linje med beslutet som togs i arbetsutskottet. Det blev votering som utföll 8-7 för 

förvaltningens förslag till beslut som jag också röstade för. Min uppfattning bygger på att det måste 

vara fastighetsägaren (här är det samhällsbyggnads) som ser till att nödvändiga vaktmästare insatser 

på sina fastigheter blir garanterade. Ingen säger sedan emot att vaktmästare har även en viktig roll i 

skolans vardagsmiljö men här landar jag i att det är upp till varje rektor att bedöma hur de ser på den 

delen av en vaktmästarroll inom sin verksamhet. Det måste sedan vara utifrån den bedömningen 

som rektorn själv får bestämma om hen vill beställa mer av den rollen från 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller kanske den önskade effekt kan bättre uppnås genom andra 

personella insatser. 

I RUS ärendet hade Gunnar Lidell ett tillläggsyrkande som alla var med på förutom SD som valde att 

inte delta i beslutet i detta ärende. 


