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Ersättare
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Kommunfullmäktige
§ 71

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.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande
årsredovisning 2016 för Dalslandskommunernas kommunalförbund
samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Jäv
Marin Carling (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Expedieras till
Dalslands miljö- och energiförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 72

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.
Kommunfullmäktiges beslut
- 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.

Expedieras till
IT-chef
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 73

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.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ny arbetsordning
för Folkhälsorådet.

Expedieras till
Folkhälsostrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 74

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 fattades beslut under 2016 att 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-09-20

Kommunfullmäktige
forts. § 74
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.
Vid MBL 170601, informerades de fackliga organisationerna om förslaget
som då inte hade något att erinra. MBL förhandling har därefter företagits
2017-09-14 som avslutades i enighet kring föreliggande förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att MBLförhandlingar 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 att vidta de åtgärder som krävs för att kunna starta
upp arbetet mot ett gemensamt bemanningsteam, där FOKUSförvaltningen 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
AMI-chef
FOKUS
SN
Samhällsbyggnadschef

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 75

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 2017-0530, föreligger.
Kommunfullmäktiges beslut
- 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 sträckning 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
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 76

Dnr 2017-000237 102

Fyllnadsval av förtroendeuppdrag (S) som ersättare i
kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-30 att utse Monica Sandström (S)
till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Malin Källén (S).
Förslag lämnas vid dagens sammanträde om att utse Börje Holmqvist (S) till
ny ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att utse Börje Holmqvist (S) till ny
ersättare i kommunstyrelsen.

Expedieras till
Börje Holmqvist
Kommunkansliet
Lönekontoret

Justerandes signatur
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§ 77

Dnr 2017-000294 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i
kommunfullmäktige - sammanräkning Länsstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-30 avsägelse från Samer Daher (C)
för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Efter sammanräkning från
Länsstyrelsen 2017-09-15 framgår att ingen ny ersättare kunde utses för
centerpartiet.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 78

Dnr 8876

Information från kommunledningen och nämnderna
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om studiebesök idag vid
frivilligcentralen i Åmål benämnt Samverket. Under eftermiddagen idag har
boksluts- och budgetdialog ägt rum med nämndernas arbetsutskott och
förvaltningschefer inför beredning 22 november öppet hus på Snörrumskolan
efter ombyggnationen.
FOKUS-nämndens ordförande informerar om att kulturveckan äger rum
under veckan. I övrigt fortsätter byggprocesserna på Hagaskolan och
Fågelvägens förskola.
Socialnämndens ordförande informerar om arbetet och processen med att
införa samverkande sjukvård i kommunen.
Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att det är fortsatt
högt tryck på ärendeflödet i nämnden.
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Kommunfullmäktige
§ 79

Dnr 3719

Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor anmäls.
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Kommunfullmäktige
§ 80

Dnr 4027

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den pågående kulturveckan i kommunen, gästas
kommunfullmäktige av Annika Engen Henke och Lina Henke från Norra
Dals kulturförening som har ett antal frågor till främst Martin Carling (C)
och Lars-Inge Fahlén (S) som de svarar på efter bästa förmåga. Engen Henke
och Henke riktar också ett tack till politikerna för det underlag de bidrar med
till Edsrevyerna. Frågestunden avslutas med en sång tillägnad Per-Erik
Norlin (S), benämnd Pelleporten.
Engen Henke och Henke inkommer under frågestunden även med ett
medborgarförslag från Norra Dals Kulturförening – revysektionen, som
kommunfullmäktige skickar vidare till kommunstyrelsen för vidare
beredning. Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott startar alla sina
möten med Frukostklubben på Café City. En kopp kaffe och lite skvaller
skulle säkert vara hälsosamt för de tre vise männen. Medborgarna vid
kaffebordet skulle få möjligheten att komma med ”input” – dessutom tycker
de att Frukostklubben utses till remissinstans för kommunen. Då skulle
kommunstyrelsen få veta vad vi som lever i ”verkligheten” tycker och
tänker. Förslagställarna menar att detta skulle kunna bidra till en ökad
medborgardialog och en vitalisering av fullmäktige.
Som en del i kommunens kulturvecka bjuds besökarna till dagens
kommunfullmäktige på bål, eftersom det officiellt är bålets dag, av Berit
Larsson från Hagaskolan.
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