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§ 18
Upphandling av företagshälsovård, KS 2018/542
Beslut
Personalutskottet beslutar
1. Godkänna kravspecifikationen för upphandling av Företagshälsa –
förebyggande och rehabiliterande insatser
Beskrivning av ärendet
Underlaget beskriver upplägget i anbudet där Företagshälsan ska vara en
strategisk resurs i det långsiktiga arbetet med att bibehålla och utveckla en
bra arbetsmiljö och ökad hälsa för anställda i Falkenbergs kommun samt
deltagande bolag. Till Företagshälsans uppgifter hör bland annat att kunna
identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa, organisation
och effektivitet. Insatser inom det förebyggande området är exempelvis
hälsoprofiler, samtalsstöd och stressprofiler. Insatser inom
rehabiliteringsområdet är exempelvis rehabiliteringsstöd,
arbetsförmågeutredningar och läkarkonsultation. Underlaget påvisar även att
krav på leverantörens lokala tillgänglighet med tidsangivna öppettider
08:00 – 17:00. Underlaget ger även en bild över vikten av en väl fungerande
kommunikation och samarbete mellan leverantör och Falkenbergs kommun
för att lyckas i arbetsmiljöarbetet.
Motivering av beslut
Detta upplägg ges som förslag bland annat utifrån feedback från
Falkenbergs kommun verksamheter kring hur samarbetet med
företagshälsan bör utvecklas. De ges också som förslag utifrån hur andra
kommuner arbetar med stöd av företagshälsa med framgångsrika resultat
och där avtalet är avgörande.
Ekonomi
Budget för företagshälsovården är fastställd inom ramen för insatser inom
området främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-24
11 § MBL
Förebyggande och rehabiliterande tjänster (sekretessbelagt)

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 19
Medborgarförslag - Porrfri kommunal miljö, KS 2019/25
Beslut
Personalutskottet beslutar
1. Översända nedanstående till kommunstyrelsen som personalutskottets
yttrande över remissen.
Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslaget som yrkar att det installeras
porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter samt i samtliga
öppna och slutna Wi-Fi nätverk där kommunen är huvudman. Vidare yrkar
förslagsställaren på att det i kommunen införs en porrfripolicy för all
kommunal verksamhet.
Serviceförvaltningen har presenterat en teknisk lösning, som innebär att det
införs ett filter som förhindrar trafik med pornografiskt innehåll på
kommunens nät samt att filtret anpassas så att det inom verksamheter med
användare under 18 år inte är möjligt överhuvudtaget att komma in på sidor
med pornografiskt innehåll.
Motivering av beslut
Personalavdelningen har utifrån skrivelserna från Barn- och
utbildningsförvaltningen, Servicenämnden samt Kultur, fritid och teknik
gjort en bedömning utifrån ett personalperspektiv. Personalavdelningen ser
inga hinder att införa en teknisk lösning för att hindra medarbetare att
komma in på sidor med pornografiskt innehåll. En teknisk lösning skulle
skapa hinder för medarbetaren att medvetet som omedvetet komma in på
sidor som innehåller pornografiska material.
Med bakgrund av den kompletterande informationen från
Serviceförvaltningen med presentation av den tekniska lösningen, ställer sig
personalavdelningen positiv till medborgaförslaget.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-31
Beslutsförslag 2019-05-29
Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-18, 55
Barn- och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-03-21
Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-04-18, § 69
Servicenämnden 2019-04-27, 38
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-21
Medborgarförslag 2019-01-11

Utdragsbestyrkande
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