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§ 91 Dnr 2017-000255 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 - 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2016 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 

föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som 

även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

 

Gällande förbundets underskott kommer det att belasta respektive 

medlemskommun och hanteras för Dals-Eds kommuns del i samband med 

delårsbokslut 2017-08-31.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2016 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 

samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 
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§ 92 Dnr 2017-000267 100 

Informationssäkerhetspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hur vi hanterar 

den är en viktig del i det dagliga arbetet. Med informationstillgångar avses 

all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och 

oberoende av vilken form eller i vilket sammanhang den förekommer i. Det 

är därför viktigt att information hanteras på ett säkert sätt och inte sprids 

felaktigt. En bra informationssäkerhet förbättrar förtroendet för kommunens 

verksamheter, håller ner direkta och indirekta kostnader samt minskar risken 

för att säkerhetsrisker och rättsliga processer blir verklighet.  

 

Tjänsteskrivelse från IT-chef och förslag till Informationssäkerhetspolicy 

föreligger. Policyn vänder sig till kommunens samtliga anställda, 

förtroendevalda samt annan kontrakterad personal och samarbetspartners 

som kommer i kontakt med kommunens informationstillgångar. Policyn 

beskriver kommunens mål och inriktning för informationssäkerhetsarbetet.  

 

Informationssäkerhetspolicyn är framtagen tillsammans med övriga 

kommuner i Dalsland. IT-chefens bedömning är att det kommer att 

krävas mycket arbete för att policyn ska bli känd i kommunens alla 

verksamheter.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande 

Informationssäkerhetspolicy.  

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder och förvaltningar att med 

stöd av IT-avdelningen arbeta vidare med riktlinjer och rutiner för 

informationssäkerhet utifrån policyn. Återrapportering av nämndernas 

arbete med riktlinjer och rutiner ska göras till kommunstyrelsen under 

2018.  
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KF 
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§ 93 Dnr 2015-000313 008 

Reviderad arbetsordning för Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 

I samverkansavtalet avtalet mellan Dals-Eds kommun och Norra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden angående gemensamma folkhälsoinsatser i Dals-Eds 

kommun är det fastslaget att Folkhälsorådet ska ha en arbetsordning. 

Arbetsordningen ska antas av Kommunfullmäktige.  

 

När Folkhälsorådet fick sin nuvarande form 2015 reviderades 

arbetsordningen. Vid Folkhälsorådets sammanträde 21 april lade 

Folkhälsostrategen fram förslag om en ny, mindre revidering av 

arbetsordningen som godkändes av Folkhälsorådet. Folkhälsostrategens 

tjänsteskrivelse och förslag till revidering av arbetsordningen föreligger.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ny arbetsordning 

för Folkhälsorådet.  
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§ 94 Dnr 2017-000288 023 

Inrättande av bemanningsteam 

Sammanfattning av ärendet 

Inom socialförvaltningen finns sedan flera år en vikariepool, 

Flexteamet, som ombesörjer i stort sett hela vikarieanskaffningen i 

förvaltningen. I teamet ingår en assistent samt tillsvidareanställd och 

visstidsanställd omvårdnadspersonal.  

 

I princip samtliga verksamheter bedömer att det har blivit svårare att få tag i 

vikarier som kan arbeta ofta och/eller under längre tid samt att det blivit 

svårare att få tag på personal med erfarenhet/utbildning inom 

verksamhetsområdet. Dessutom är det cheferna och personalen i 

verksamheten som ringer in vikarierna och det kan ibland vara en tidsödande 

uppgift som inte alltid passar in i verksamheten och då drabbar det både 

verksamheten och vikarierna. Verksamheterna ser med anledning av detta ett 

behov av gemensam vikariepool för att öka möjligheterna till ökad 

erfarenhet, ökad regelbundenhet, säkrare och bättre anställningar/fler 

jobbchanser för vikarierna samt avlastning för cheferna och verksamheterna.  

 

Med utgångspunkt i detta har beslut fattats om att under 2016 titta 

vidare på möjligheten att utveckla ett kommungemensamt 

bemanningsteam genom vilken både socialförvaltningens, FOKUS-

förvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter kan 

samverka när det gäller flexibel bemanning. AME-chefen har utifrån 

uppdraget och utredningen sammanställt en tjänsteskrivelse 2017-09-

01 med redovisning av förutsättningarna för bemanningsteamet och 

hur teamet ska organiseras. Bland annat framhålls fördelar som bättre 

anställningsformer och ökade möjligheter till arbete för vikarier, ökade 

möjligheter för verksamheten att få vikarier med rätt kompetens och 

erfarenheter samt möjlighet till färre och mer regelbundna vikarier, 

möjlighet att i större utsträckning kunna erbjuda heltidstjänster och 

minska antalet vikarier.  

 

Förslaget innebär att ett nytt bemanningsteam skapas, som på sikt 

organisatoriskt läggs under Samhällsbyggnadsförvaltningen och då under 

Enheten Arbetsmarknad och Integration.  

 

Under hösten 2017 skapas en projektgrupp bestående av representanter från 

socialförvaltningen, FOKUS samt samhällsbyggnadsförvaltningen samt 

administratörer och eventuellt ytterligare nyckelpersoner i syfte att utforma 

en processplan, för utveckling av ett kommungemensamt bemanningsteam.  
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forts. § 94 

 

Flexteamet arbetar vidare i nuvarande organisation som idag samtidigt som 

ett bemanningsteam startar med fokusförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. 

 

Kostnaderna för personal som utgår från bemanningsteamet ska läggas på 

rätt ansvar i samband med beställning, och så långt det är möjligt ska rätt 

ansvar belastas direkt. Avtal kring årsarbetstid kommer skrivas för 

kommunens olika verksamhets- områden, då det idag bara finns avtal inom 

sociala området. Förslagsvis kommer tre olika avtal skrivas, då 

veckoarbetstiden varierar mellan verksamhetsområdena.  

 

I samband med MBL 170601, informerades de fackliga organisationerna om 

förslaget som då inte hade något att erinra.  MBL förhandling kommer att 

företas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet och därav samt med 

anledning av ärendets principiella karaktär, kommer ärendet behandlas på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september.  

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att MBL-

förhandlingar genomförs i enighet,  

 

1. att tillsätta en styrgrupp samt en projektarbetsgrupp i syfte att inrätta 

ett kommungemensamt bemanningsteam som servar kommunens tre 

stora områden, socialförvaltningen, FOKUS-förvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i fråga om vikarieanskaffning. 

Finansiering sker inom respektive nämnds ram. 

 

2. att organisatoriskt placera teamet under 

samhällsbyggnadsförvaltningen och då under enheten arbetsmarknad 

och integration (AMI).     

 

3. att uppdra åt AMI mandat att vidta de åtgärder som krävs för att 

kunna starta upp arbetet mot ett gemensamt bemanningsteam, där 

FOKUS-förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ingår i 

startskedet, medan man inledningsvis avvaktar med 

socialförvaltningen fram tills utvärderingen september 2018. 

 

4. att utvärdering av verksamheten ska ske i september 2018 inför ett 

nytt inriktningsbeslut. 

Expedieras till 

KF 
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§ 95 Dnr 2017-000239 500 

Remiss - Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra 

Götaland 2018-2029 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodal har den 20 juni översänt Västra Götalandsregionens förslag till  

regional plan 2018-2029 till kommunen. Fyrbodal samordnar kommunernas 

svar och önskar därför få in kommunens svar senast 7 september.  

 

Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen uppdrag åt Trafikverket att upprätta 

ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2018–2029. Länsplaneupprättarna fick 

samtidigt i uppdrag att för respektive län upprätta förslag till länsplaner för 

regional transportinfrastruktur. Förslagen till länsplaner ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 15 december 2017. De befintliga ekonomiska 

ramarna för perioden 2014–2025 tillsammans med de preliminära 

ekonomiska ramarna för perioden 2025–2029 ska vara utgångspunkt för 

planeringen för respektive län. 

 

Detta förslag till regional plan utgör en komplettering och förlängning av 

den gällande planen. Kommunens tidigare inspel i planprocessen består 

bland annat i deltagande i förberedelsearbetet, både tjänstemannamässigt och 

politiskt samt via gemensam Fyrbodalsinlaga till Regionen, 2016-12-06, 

Inspel av brister i transportinfrastrukturen. Kommunen har även genom 

skrivelse undertecknad av Dalslandskommunerna, Vänersborg, Trollhättan 

samt Fyrbodals direktion särskilt påpekat behovet av en ökad trafikering med 

tåg på sträckan Trollhättan-Halden. Kommunen har även yttrat sig i arbetet 

med Målbild Tåg 2035 och Västtågsutredningen samt genom deltagande i 

Beredningen för hållbar utveckling.  

 

Utvecklingsstrategens förslag till remissvar 2017-08-29, efter beredning i 

arbetsutskottet 2017-08-23, föreligger. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utvecklingsstrategens 

yttrande som sitt eget.  

 

Expedieras till 

Utvecklingsstrateg 

Fyrbodal, inkl. utvecklingsstrategens yttrande 
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§ 96 Dnr 2017-000131 403 

Remiss - Utmaningar för ett hållbart Sverige - 

åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt 

åtgärdsprogram för miljömålen. Länsstyrelsen föreslår nu åtgärder inom fyra 

utmaningar för Västra Götaland: 

· Minskad klimatpåverkan och ren luft 

· Hållbar användning av vattenmiljöer 

· Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 

· God boendemiljö och hållbar konsumtion 

 

Omställningen till ett mer hållbart samhälle - miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt - kräver ett brett engagemang. På den regionala och lokala nivån 

har vi stora möjligheter att driva utvecklingen framåt genom beslut och 

utvecklingsinsatser i samverkan. Kommuner, företag och näringsliv, ideella 

organisationer, markägare, universitet och högskolor, statliga myndigheter 

och många fler behövs för genomförandet. Programmet har tagits fram av 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra 

Götalandsregionen, och syftar till att vägleda och ge stöd för prioriteringar 

samt stimulera till ökad samverkan lokalt och regionalt. 

 

Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) har 2017-08-07 inkommit med 

synpunkter på rubricerad remiss. DMEK fokuserar i yttrandet på de sju 

inledande och övergripande frågorna i svarsfilen men ger även synpunkter på 

ett antal av de föreslagna nya åtgärderna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande från Dalslands 

miljö- och energikontor som sitt eget.  

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen 

Dalslands miljökontor 
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§ 97 Dnr 2017-000004 330 

Medborgarförslag - Förbättrad och förlängd 

strandpromenad 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-01-03 från Kent Tellskog om 

förbättrad och förlängd strandpromenad runt Lilla Le. Kommunfullmäktige 

har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Arbetsutskottet har uppdragit åt samhällsbyggnadschef att bereda förslag till 

svar på medborgarförslaget och att i beredningen beakta stöd i processen 

såsom FÖP för tätorten samt möjlighet till medborgardialog kring 

medborgarförslaget.    

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till svar på medborgarförslaget 2017-05-

30, föreligger.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslag om 

förbättrad och förlängd strandpromenad enligt följande: 

 

- Strandpromenaden mellan badplatsen vid Gröne Backe upp till Äng 

iordningsställs under sommaren 2017 inom LONA projektets försorg. 

Den del av strandpromenaden som sträcker sig från sjöstugetomten till 

”kyrkområdets badplats” rustas upp till vissa delar. I nuläget planeras 

ingen ny sträckning på den 200 meter långa stäckning mellan 

Kyrkområdets badplats och campingens badplats då nuvarande 

sträckning ger en fin vy med utsikt över Lilla Le. Det finns också 

möjlighet att gå ner vid badplatsen Gröne Backe och vidare upp mot 

Äng.  
 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 98 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om lokalt förankrade 

infrastrukturfrågor kopplat till den nya nationella infrastrukturplanen och hur 

det kan påverka kommunen och regionen. Det finns anledning att politiskt 

följa upp den nationella planens genomslag lokalt och regionalt. 

Ordföranden informerar även om förutsättningarna lokalt med biogas och 

möjligheterna det innebär till att vara en del i omställningen till en mer 

hållbar utveckling.  

Efter fråga från Monica Sandström (S) informerar kommunstyrelsens 

ordförande om att miljökontoret flyttat till gemensamma lokaler i Mellerud 

och att syftet med det är att få till en mer samlad och effektiv organisation. 

Miljökontoret kommer dock ändå att finnas under del av tid i kommunhuset.  

Lars-Inge Fahlén (S) frågar om kostnaderna för omflyttning och 

ombyggnation i kommunhuset. Kommunstyrelsens ordförande svarar att en 

återkoppling om kostnaderna sker vid kommande sammanträde i 

kommunstyrelsen.  
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§ 99 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om sammanträde i Dalslands 

miljö- och energiförbund den 15 september där bland annat budget för 

kommande år behandlas.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar om Fyrbodals kommunalförbund 

och sammanträde i arbetsutskottet den 31 augusti med bland annat 

information om Position väst samt ärenden om delårsbokslut och 

verksamhetsplan och budget 2018 som kommer ut på remiss till 

kommunerna.  
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§ 100 Dnr 31398  

Anmälan av delegationsbeslut KS 170906 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Rekrytering av Kost- och lokalvårdschef. Delegation 2017-116 

 

Teknisk chef Per Andreasson 

 Nyttjanderättsavtal Ed 10:3>2. Delegation 2017-113 

 

Fastighetsförvaltare Claes Hellberg 

 Fastighetsreglering / Försäljning av tomtmark – del av ED 10:3. 

Delegation 2017-115 

 

Verksamhetsledare städ, Christina Gillberg 

 Rekrytering av lokalvårdare till Städenheten – INTERNANNONS. 

Delegation 2017-118 

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

 Avtal Socionomer till Individ- och familjeomsorgen. Delegation 

2017-117 

 

Räddningschef Per Sandström 

 Brandskyddskontroll - Nyttjandeförbud - Gesäters-Berg 1:35. 

Delegation 2017-119 

 Beslut att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring - RÖLANDA 

1:51. Delegation 2017-120 

 

Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 15 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 

2017-114 
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§ 101 Dnr 31397  

Meddelande KS 170906 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:42 

Budgetförutsättningar för åren 2017-2020. 

 

Dalslands Miljö- och Energinämnd 

Sammanträdesprotokoll 2017-08-24.  

 

Diarienr KS 17/55.238 – Plan- och Byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-08-09 § 172 – Slutbesked – Marklov – ÄNG 10:1. 

 

Diarienr KS 17/287.170 – KS ordf Bengtsfors Kommun, KS ordf Dals-

Eds Kommun 

Överenskommelse om köp av administrativa tjänster inom räddningstjänsten.  

 

Diarienr KS 17/285.100 – Polismyndigheten Väst 

Anmälan om viltolycka, rådjur – fordon - Rävmarken, Ed. 

 

Diarienr KS 17/290.100 – Polismyndigheten Väst 

Anmälan och underrättelse om beslut – Stöld av verktyg ur lastbil – 

Viksvägen, Ed. 

 

Polismyndigheten Väst 

Underrättelse om beslut – Stöld genom inbrott i skola – Toppen förskola. 

 

Polismyndigheten Väst 

Anmälan och underrättelse om beslut – Stöld genom inbrott i skola – 

Utsiktens gymnasium. 

 

 

 

 

 


