Nara Fastigheter AB
556526-1194

Protokoll vid årsstämma i Nora Fastigheter AB
Tid:

Torsdagen den 8 juni 2017, kl 11.00.

Plats:

Norabostäder, Änggatan 11

Närvarande:

Solveig Oscarsson/ ägarens representant

Bror-Erik Israelsson, Styrelsens ordförande Norabostäder AB
Eva Henebäck, VD Norabostäder AB
Anna Willgård, Ekonomichef Norabostäder AB

1. Stämmans öppnande
Ordförande Bror-Erik Israelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande valdes Bror-Erik Israelsson.
3. Val av protokollförare för mötet
Till mötets protokollförare valdes Anna Willgård.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:
Nara Kommun, 100%
5.000 aktier
5.000 röster
Ägaren representerad av Solveig Oscarsson enligt KF beslut 2014-12-10
Samtliga aktier är sålunda representerade vid stämman.
Ovanstående godkändes som röstlängd.
5. Val av justeringsman jämte ordförande
Till justeringsman valdes Solveig Oscarsson

6. Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallat
Konstaterades att kallelse till stämman är utsänd 2017-05-10.
Stämman fann att årsstämman blivit behörigt sammankallat.
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning för årsstämman
Förelagd dagordning fastställdes.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
VD och ekonomichef föredrog årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsredogörelse.
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556526-1194

9.

Beslut om
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 2016
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt föredragningen.
b. Beslut om disposition av företagets resultat
Enligt styrelsen och revisorernas tillstyrkan beslutade stämman
Att Vinstmedlen disponeras enligt styrelse och VD:s förslag i årsredovisning för 2016
Att i ny räkning överföra 2.947.364 kr
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Med hänvisning till revisionsberättelsen beslutade stämman
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Stämman fastställde att styrelsearvode och arvode tilllekmannarevisor utgår enligt kommunens reglemente,
bilaga 2, och för revisor efter godkänd räkning.

11. Val av revisor
Till revisor valdes Hans Olsson, PWC.

12. Information om kommunfullmäktiges
Styrelse
Bror-Erik Israelsson, Ordförande
Monica Sundberg, Vice ordförande
Kent Nilsson
Monica Aune
Marita Simpson
Hendrik Burgering
Kenneth Larsson

val av styrelse och lekmannarevisor
S
S
S
MP
C
M
V

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Ersättare
Ulla Bergström
Ture Österberg

S
M

Omval
Omval

Lekmannarevisor
Jan Kallenbäck
Lena Vinneråsl ersättare

Opol
S

Omval
Omval

Ägarrekpresentant
Solveig Oscarsson
Margaretha Eriksson, ersättare

S
S

Omval
Omval

Stämman konfirmerade omval på samtliga poster.

Nora Fastigheter AB
556526-1194

13. Ändring av Ägardirektiv efter beslut i kommunfullmäktige 2017-03-15.
Stämman fastställde nytt ägardirektiv, bilaga 1, enligt beslut i Kommunfullmäktigt 2017-03-15
14. Årsmötets avslut
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
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Ägardirektiv tör Nora Fastigheter AB
Dessa direktiv gäller för verksamheten i Nora Fastigheter AB, nedan kallat bolaget.
Direktivet har antagits av Nora kommunfullmäktige 2017-03-15 samt fastställts av
bolagsstämma i Nora Fastigheter AB 2017-06-08.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet
Kommunen och de kommunala bolagen utgör en ekonomisk beslutsenhet för vilken
kommunfullmäktige har det övergripande ekonomiska och politiska ansvaret. Bolagen
är således ett instrument för kommunen att tillgodose invånarnas behov. Ägar-styrningen över bolagen utgår därför alltid från fullmäktige .
Förutom genom lag och författning reg leras bolagets verksamhet, i följande
prioritetsordning , av
• Bolagsordning
• Ägardirektiv
Kommunens direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av Nora
kommun utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i
aktiebolagslagen eller annan lag eller författning .
Syfte med verksamheten
Bolaget är ett redskap och ett strategiskt instrument för effektivt utnyttjande av lokaler
och ska främja lokalförsörjningen för den kommunala förvaltningen och övriga
intressenter i Nora kommun .

Bolaget har till förem ål för sin verksamhet att inom Nora kommun förvärva , avyttra,
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- och
förvaltningslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Verksamheten ska vila
på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund.
Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga attraktiva och prisvärda lokaler för
kommunala verksamheter.
Uthyrning för kommersiella lokaler ska baseras på marknadsmässig prissättning .
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas
av samma helhetssyn och princip, avseende koncernnytta . Kommunen och bolaget
ska i samråd söka lösningar som ti llgodoser kommunens samlade intresse.
Underställningsplikt
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen . Som frågo r av
principiell beskaffenhet betraktas:
• Förändrad bolagsstruktur - frågor som berör bildande, förvärv och fusion av bolag
liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar av bolag (undantaget
bildande, förvärv och fusion avseende fastighetsöverlåtelser) .
• Väsentliga förändringar av verksamhet - start eller avveckling av rörelsegrenar.

Postadress

E-postadre ss

Nora kommun
Tingsh uset

nora.kommun@nora.se

71380 Nora

www.nora.se

Internet

Telefon

Tele fax

Bankgiro

Postgiro

203-2258

7865-9

0587-81 0 00

Kommunstyrelsen
0587-14688
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• Investeringar - nya större investeringar och investeringar som ändrar nuvarande
inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller
annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte
reinvesteringar eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd
eller anläggningstillgångar intakta.
• Försäljning av fastighet som inför försäljning är värderad till ett belopp som
överstiger 100 prisbasbelopp.
Vad som, utöver ovanstående exempel, avses med principiell beskaffenhet eller av
större vikt ska bolagets styrelse bedöma i samråd med kommunstyrelsens ordförande
och kommunchef.
Råder olika uppfattning i en bolagsstyrelse om fråga är aven sådan art att
fullmäktiges ställningstagande bör inhämtas ska detta ske om minst en tredjedel av
styrelsen ledamöter begär detta. Minoritetsskyddet gäller inte frågor där fullmäktiges
ställningstagande redan inhämtats.
Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolaget minst två
gånger per år i samband med bokslut och delårsrapport lämna information och
rapporter om händelser och planer i dess verksamhet.
Kommunstyrelsens insyn och information
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt och utövar kommunens insyn och tillsyn över
bolaget.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån
hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets
verksamhet. Det innebär bland annat att bolaget snarast ska översända följande
handlingar till kommunstyrelsen avseende bolaget:
• Protokoll från bolagsstämma och styrelsen
• Arsredovisning inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport
• Underlag till sammanställd redovisning för kommunen
• Delårsbokslut med kommentarer avseende bolaget
• Ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren avseende bolaget. Planen ska
omfatta en förenklad resultaträkning för respektive år med redovisning av
investeringar, finansiering och nyckeltal samt en kortfattad verksamhetsbeskrivning.
Vad gäller ekonomisk rapportering ska bolaget följa kommunens tidsplanering.
Bolaget ska årligen delge kommunstyrelsen resultatet av genomförd internkontroll.
Miljö
Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera och
underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre
miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle.
Bolaget bör i största möjliga utsträckning väja trä som byggmaterial vid nybygg-nationer och arbeta för förnyelsebara energikällor.
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Samverkan
Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med
kommunen, övriga kommunala bolag, näringslivet och övriga intressenter lokalt och
regionalt där bolaget kan tänkas spela en roll för att uppnå syftet med största möjliga
kommunnytta.
Demokratifrågor
Bolagets arbetssätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media
ska vara en naturlig del av verksamheten.
Ekonomiska och finansiella mål
Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja finansiell stabilitet och möjlighet
till investeringar.
Fastigheternas långsiktiga värde ska säkerställas genom ett avpassat underhåll för
attraktiva och prisvärda lokaler! bostäder.
Ägarens långsiktiga avkastningskrav på bolaget är en direktavkastning om 5 %.
Definition av direktavkastning: kvoten av driftnetto och genomsnittligt bokfört värde på
byggnader och mark. Definition av driftnetlo: rörelseresultat justerat för avskrivningar
och eventuella nedskrivningar, utrangeringar och realisationsvinster och realisationsförluster.
Bolaget ska ha en finanspolicy som godkänns av kommunfullmäktige.
Bolaget ska samverka med Nora kommun för att uppnå koncernnytta vad gäller
likviditet, upplåning. T ex genom bankupplåning, koncernkonto etc.
För bolagets lån, upptagna med kommunal borgen som säkerhet, ska bolaget
årligen betala en borgensavgift till ägaren så att den sammanlagda kostnaden för
kapitalet blir marknadsmässig.
Bolaget får inte pantsätta aktier eller lämna borgen.
Samordning
Bolaget ska söka samordning inom kommunkoncernen, där det är möjligt. Exempel
på områden är:
• Fastighetsskötsel
• Växel
• IT-applikationer
• Ekonomi- och personaladministration
• Upphandling
• Rekrytering
Bolaget ska följa kommunens personal- och lönepolitik samt kommunens praxis vad
gäller personalbefrämjande åtgärder. Vid rekrytering ska kommunens personal-avdelning konsulteras.
Bolaget ska i tillämpliga delar följa kommunfullmäktiges beslutade planeringsdirektiv
med budget och direktiv för bokslut.
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Bolagets ledning
Anställning av VD liksom villkoren vid anställningen samt entledigande av denne ska
före beslut underställas kommunstyrelsen för yttrande.
Övrigt
Policyer, regler och riktlinjer ska tillämpas i bolaget på motsvarande sätt som i
kommunen. Detta gäller följande:
• IT-säkerhetspolicy
• Policy för rökfri arbetstid
• Policy för sociala medier
• Rekryteringspolicy
• Telefonipolicy
• Riktlinjer för diarieföring av handlingar i Nora kommun
• Regler för bisyssla
• Regler för representation
• Arkivfrågor enligt kommunens reglemente
Arvode till styrelsen ska utgå enligt Reglemente för ersättning till kommunala
förtroendevalda. Reglementet antogs av kommunfullmäktige 1992-02-24, § 3, och
revideras vid behov.
VD för bolaget deltar i kommunens ledningsgrupp efter kallelse.

Tolkningsföreträde
Nora kommun äger tolkningsföreträde av dessa ägardirektiv.
Delta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i
bolaget.
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Riktlinjer för lönesättning i Nora kommun
Lönesättning är en väsentlig del av Nora kommuns arbetsgivarpolitik. Kommunens
grundsyn är att en tydlig lönesättning med definierade lönekriterier ökar motivationen
hos medarbetarna, vilket bidrar till utveckling, ökad måluppfyllelse och kvalitet i
verksamheterna .
Lön är ett styrmedel för att stödja verksamhetsutvecklingen. Lönebildningen ska
främja kompetens- och personalförsörjningen på kort och lång sikt samt fungera som
ett instrument för belöning av goda insatser.
Individuella löner
Individuella löner förutsätter att lönesättningen sker nära individen. Det innebär att
chefer har ett betydande ansvar och inflytande över lönesättningen . Lönen ska vara
individuell och differentierad och avspegla medarbetarens bidrag till måluppfyllelsen .
När närmaste chef och medarbetare regelbundet för en dialog om mål, förväntningar,
krav, uppnådda resultat och lön blir lönesättningen en naturlig bekräftelse på denna
dialog . Medarbetare i Nora kommun ska ha klart för sig hur de kan påverka sin lön .
Medarbetarsamtalet och lönesamtalet är viktiga delar i processen. Alla anställda i
Nora kommun ska ha medarbetarsamtal och lönesamtal.
Medarbetarsamtalet är ett planerat, strukturerat och återkommande samtal. Det är en
årlig dialog där chef och medarbetare kan tala ostört med fokus på medarbetarens
mål och uppdrag i förhållande till verksamheten. Särskilt fokus ska läggas på
medarbetarens arbetsmiljö, uppdrag och arbetsuppgifter, prestationer och på
medarbetarens eventuella behov av utveckling i arbetet.
Lönesamtalet är ett strukturerat samtal som utgår från verksamhetens mål och
befintliga lönekriterier. Samtalet innebär en slutlig bedömning av medarbetarens
arbetsinsats i samband med löneöversyn. I anslutning till samtalet har medarbetaren
rätt till besked om ny lön.

Grundläggande lönesättningsprinciper
Vid lönesättning ska samma lönesättningsprinciper gälla för samtliga medarbetare
oberoende av kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund , religiös eller sexuell
läggning , funktionsnedsättning eller annan osaklig grund. Inför varje löneöversyn
kommer eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män att kartläggas och
analyseras.

2016-09-05

Bedömningsgrunder
Dialogen mellan lönesättande chef och medarbetare måste fungera för att
lönesättningen ska accepteras. Medarbetarna måste veta vad som förväntas av dem
och vilka kriterier som lönesättningen utgår från.
Arbetet med individuell lönesättning är inget mål i sig utan ett sätt att nå målen med
verksamheten. Lönesättningen är tänkt att användas som ett medel vilket uppmuntrar
och belönar bra resultat. Därför är det viktigt att även medarbetarna tar ett ansvar
och reflekterar över och värderar sin arbetsinsats.
Nora kommuns kompetenskrav
Nora kommun har definierat tre gemensamma kompetenskrav som gäller för
samtliga medarbetare inom organisationen;
•

Arbetets utförande

•

Kommunikation och samarbete

•

Utveckling

Arbetets utförande
Tar ansvar och ser vad som behöver göras och levererar överenskomna uppgifter i
tid. Tar initiativ och utför arbetet självständigt.
•
•
•
•

Tar ansvar för sitt individuella uppdrag och även för gruppens
gemensamma mål och resultat.
Når mål och levererar resultat med hög kvalitet och god servicenivå.
Ser vad som behöver göras och planerar och prioriterar i arbetet.
Bedömer värdet av nedlagt tid i förhållande till nyttan.

Kommunikation och samarbete
Etablerar, utvecklar och upprätthåller goda relationer till alla personer knutna till
arbetssituationen, internt och externt.
•
•
•
•

Samarbetar mot gemensamma mål och beslut med ett gott bemötande
internt och externt.
Förstår hur det egna agerandet påverkar andra och tar ansvar för det.
Kommunicerar skriftligt och muntligt så att mottagaren förstår budskapet.
Deltar aktivt på möten och i diskussioner.

Utveckling
Söker nya lösningar och förbättringar i organisationen. Delar med sig av ideer,
kunskap och kompetens. Är öppen för förändringar och anpassar sig när
förutsättningar ändras.
•
•
•

Kommer med förslag på hur saker kan göras ännu bättre samt använder
kunskap och kompetens till förmån för hela gruppen och organisationen.
Tar ansvar för den egna arbetssituationen och utvecklingen.
Ställer om och anpassar sig vid förändringar.
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Bedömningsnivåer
Inför lönesamtalet ska både chef och medarbetare göra en bedömning av
medarbetarens kompetensnivå inom varje kompetensområde. Bedömningen hur
skicklig medarbetaren är sker genom följande nivåer:
Extraordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är en auktoritet inom sitt område.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.
Överträffar kraven
Medarbetare överträffar kraven och är ansedd inom sitt område.
Arbetsprestationen är hög.
Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.
Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.
En skriftlig handlingsplan ska upprättas.

Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.
En skriftlig handlingsplan ska upprättas.

Ansvar

Cheferna är arbetsgivarens företrädare och ansvarar för att lönepolitiken blir känd
och tillämpad i organisationen. Cheferna ska också verka för att det finns en
helhetssyn i kommunen. Enligt delegationsordningen ska personalchefen besluta om
lön vid nyanställning och ändrade anställningsförhållanden. Cheferna får på uppdrag
av personalchefen sätta lön vid löneöversyn inom givna ramar. Respektive chef
svarar för den individuella bedömningen.
Medarbetarna har en skyldighet att aktivt medverka vid de årliga medarbetar- och
lönesamtalen.
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•

Kommer med förslag på hur saker
kan göras ännu bättre samt använder
kunskap och kompetens till förmån
för hela gruppen och organisationen.

•

Tar ansvar för den egna
arbetssituationen och utvecklingen.
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Ställer om och anpassar sig vid
förändringar.
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Nora kommun
IT -säkerhets policy

(

Antagen av kommunfullmäktige 2006 - -

Postadress
Tingshuset
71330NORA

Besökadress
Prllstgatan 1S
NORA

Telefon
0587-81 000

Telefax
0587-14490

2006-03-10

Nora kommun IT-säkerhetspolicy

Sida 2

Inledning

1

IT-säkerhet är en del i organisationens lednlngs- och kvalitetsprocess som ska bidra till att ett ITsystem kan användas på avsett sätt och med avsedd funktlonalitet. KBM:s rekommendationer om
basnivå för IT-säkerhet (BITS) ska gälla som ramverk för IT-säkerhetsarbetet.
Denna IT-säkerhetspolicy är en del av organisationens IT-verksamhet och redovisar ledningens
viljeinriktning och stöd för IT-säkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga:

•
•
•

mål för IT-säkerhetsarbetet
organisation, ansvar och roller Inom IT-säkerhetsområdet
eventuella riktlinjer för områden av särskild betydelse

Policyn konl<retiseras i IT-säkerhetsinstruktionerna, Förvaltning, Drift och Användare samt i
Systemsäkerhetsplaner.

lT-säkerhelsinstrukUon
FörvaltnIng

IT-säkerhetsinslrukUon
Drift

L -_ _ _ _-'

IT-säkerhetslnslrukllon
Användare

Systemsäkerhetsptan

Blid 1 Styrande dokument
IT-säkerhetsinstruktlonerna fastställs enligt bestämmelserna I organisationens arbetsordning.

(

2

Mål för IT-säkerhetsarbetet

2.1

Långsiktiga mål

För organisationens IT-säkerhetsarbete ska gälla att:
lagar och föreskrifter följs
det stöder utvecklingsarbetet
krishanteringsförmågan säkerställs
det förebygger oväntade händelser i IT-systemen som kan leda till negativa konsekvenser
det säkrar en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd och stöd för
medarbetare, samverkande partners och tredje man
alla investeringar både I form av information (data) och teknisk utrustning skyddas I
tillräcklig grad
informationen ses som en tillgång och skyddas I paritet med dess värde
all personal ges kunskap om gällande IT-säkerhetsregler
det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad Infrastruktur för extern och
intern datakommunikation
hotbilden för varje enskilt samhällsviktig IT-system analyseras fortlöpande
De långsiktiga målen ska säkerställa att organisationen kan tillhandahålla relevant information
som:

•
•
•

endast delges behöriga personer och kan levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader
är riktig, komplett och aktuell
efterfrågas och som organisationen har ett ansvar att tillhandahålla

Nara kommun IT-säkerhelspolicy

2.2

2006-03-10
Sida 3

Årliga mål

IT-säkerhetsarbetet ska bedrivas som en Integrerad del av organisationens normala verksamhet.
Arliga mill för arbetet ska därför beslutas och framgå av verksamhetsplaneringen.
För
•
•
•
•
•

(

de årliga målen bör anges:
vad ska göras under året
tid plan (när och hur, sluttidpunkt)
resurser för arbetet (personella och ekonomiska)
när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske
när och hur organisationens medarbetare ska Informeras och utbildas.

3

Organisation, roller och ansvar

3.1

Övergripande ansvar

Det övergripande ansvaret för säkerheten i organisationens IT-verksamhet vilar på kommunchefen.

3.2
!
'1

Roller och ansvar

Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT-system kan administreras
och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd
verksamhet och uppfylla IT-säkerhetspolicyns mål. Detta innebär att ett !T-system med alla dess
delar är en resurs I en verksamhet på samma sätt som personal, lokaler, kontorsmaterial mm.
Samtliga IT-system ska vara identifierade och förtecknade och kommunchefen utser systemägare
för dessa. Organisationens IT -system ska klara den basnivå för IT -säkerhet som KBM:s
rekommendationer beskriver. För de samhällsviktiga IT -systemen ska en systemsäkerhetsplan vara
upprättad i enlighet med KBM:s IT-säkerhetsguide. Planen ska utgöra underlag för utsedd
systemägares beslut om driftgodkännande.
Den Interna organisationen för IT-säkerhetsarbetet, roller, fördelning av ansvar och arbetssätt
framgår av IT-säkerhetslnstruktlon: Förvaltning.
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Särskilda rutiner

Vissa områden Inom området IT-säkerhet är av särskild betydelse för organisationens verksamhet.
Av IT-säkerhetsinstruktlonerna ska nedanstående områden och de särsl<ilda riktlinjer, regler och
rutiner som gäller för dessa framgå enligt följande:
- IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning: Områdena Behörighetsadministration,
behörighetskontroll, loggning och sårbarhet, distansarbete, drift- och förvaltning, tIllträdesskydd,
säkerhetskopiering och lagring, Avveckling av data medla och datakommunikation.
- IT-säkerhetsinstruktion Användare; Områdena Informationsklassning, distansarbete, ITincidenthantering, säkerhetskopiering och lagring, e-post och användning av Internet.
- IT-säkerhetsinstruktion Drift: Områdena system- och driftdokumentationer, förvaring av
datamedia, bemanning, tlllträdes- och brandskydd, elförsörjnlng, regler för säkerhetskopiering och
förvaring av datamedla.

5

Revidering och uppföljning

Uppföljning är en viktig del I IT -säkerhetsarbetet.
Uppföljningen ska bevaka
att beslutade åtgärder är genomförda
årliga mål är uppfyllda
att riktlinjer följs
att systemsäkerhetsplaner och policydokument vid behov revideras
Policy, Säkerhetsinstruktioner och Systemsäkerhetsplaner ska löpande följas upp och vid behov
revideras.
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Policy för rökfri arbetstid i Nora kommun
Bakgrund
Om rökning och hälsa
Riksdagens övergripande mål för den nationella folkhälsopolitiken är god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Tobaksbruk är en av de faktorer
som påverkar folkhälsan mest och det är därför viktigt att bruket av tobak
minskar.

Passiv rökning
En rökare får själv i sig cirka en fjärdedel av röken, resten går ut i omgivningen. De människor som finns i närheten blir därmed passiva rökare. Den
som ofta utsätts för tobaksrök riskerar att drabbas samma hälsoproblem som
den som röker, även om riskerna är större för rökaren.

Kostnader i arbetslivet
Beräkningar visar att rökning orsakar betydande kostnader för arbetsgivaren.
Enligt Folkhälsoinstitutet kostar en rökare ca 45 000 kronor per år för arbetsgivaren i form av tidsförlust vid rökpauser och ökad sjukfrånvaro.

Syfte och mål med rökfri arbetstid
Nora kommuns arbetsplatser ska vara rökfria. Kommunen har som arbetsgivare ansvar för att ingen medarbetare mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medarbetare trivs, mår bra och är
friska.
Nora kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande kommun med friska
och hälsosamma arbetsplatser. Ingen medarbetare, vård- eller omsorgstagare, elev eller barn ska utsättas för hälsorisk på grund av tobaksrök. Det
långsiktiga målet är att Nora kommun ska vara en helt tobaksfri arbetsplats.

Postadress

E-postadress

Nara kommun
Tingshuset

nora.kommun@nora.se

0587-810 00
Inlernet

71380 Nora

Telefon

www.nora.se

Telefax

Bankgiro

Organlsationsnr

Kommunstyrelsen

203-2258

212000-2007

0587-14688

2
Praktisk tillämpning
Rökfri arbetstid innebär att
•

medarbetare inte får röka under arbetstid. Detta inkluderar pauser men
inte lunchrast.
• kläder som används i arbetet inte ska utsättas för rök.
• rökning inte får ske i bilar som används i arbetet.
Rökfritt område innebär att

•

rökning inte får ske inom Nora kommuns lokaler eller i dess omedelbara
närhet. Ingen ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt
• vid varje entre upprättas en rökfri zon om minst 25 meter.
Hjälp och stöd
Medarbetare i Nora kommun erbjuds stöd för att minska rökbehovet eller bli
helt fria från beroendet. Alla medarbetare ska känna till vilken hjälp arbetsgivaren erbjuder.
Kommunen ansvarar för att tobaksavvänjning finns tillgänglig för personalen.
All personal ska erbjudas tobaksavvänjning på kommunens bekostnad vid ett
tillfälle under 12 månader efter det att policyn träder i kraft.
Arbete i enskilt hem
Inom äldreomsorgen och inom enheten för personer med funktionshinder
arbetar kommunens medarbetare i enskilda brukares hem. Uppdraget gentemot brukaren och medarbetarens rätt till en tillfredsställande arbetsmiljö kan
ibland stå i kontrast till varandra. Premissen är dock att ingen ofrivilligt ska
utsättas för passiv rökning. Det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder så
att medarbetarnas exponering för tobaksrök upphör eller minimeras. Utifrån
perspektivet passiv rökning ska även brukarens hälsa och risken att utsättas
för ofrivillig rök eller röklukt beaktas.

Utvärdering
Policyn för rökfri arbetstid ska utvärderas vartannat år i medarbetarenkäten.

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER
NORAKOMMUN

Frågor:
Informationsansvarig = Kommunchef
Nora kommun, rutiner för bildpublicering

Antagen av kommunfullmäktige
2014-11-12, § 145
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1. Inledning
Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internetbaserad kommunikation
där användarna själva genererar innehållet och kommentarerna i en
interaktiv dialog.
Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Instagram, Slideshare, Wikipedia och
Flickr är några vanliga exempel på den stora mängd av sociala medier som
finns på internet. Sociala medier kan också delas in i internetforum, bloggar,
bloggsökmotorer, mikrobloggar, sociala nätverksljänster, sociala nyheter och
platsbaserade sociala nätverk. Rätt använda ger dessa och andra likande
verktyg en bra möjlighet att marknadsföra kommunen, bygga vårt varumärke
och engagera oss i givande konversationer med allmänheten, partners och
andra intressenter.
Kommunikation över internet innebär emellertid både för och nackdelar. Det
söm skrivs kan läsas av många och få en väldigt stor spridning utan
möjlighet att stoppas. Detta gäller såväl positiva nyheter och information
samt negativa nyheter och kritik. Utgångspunkten är att Nora kommun vill
bejaka kommunens och medarbetarnas möjligheter att aktivt ta del och
synas i olika sociala nätverk som är av betydelse för kommunen samt
personalens yrkesmässiga kompetens.
Sociala medier är en ständigt pågående dialog. När man deltar och bidrar
med sin kunskap, sina erfarenheter och sin entusiasm medför det positiva
effekter.
Mot denna bakgrund har kommunen valt at! ange följande riktlinjer vad avser
de anställdas möjligheter att kommunicera inom sociala medier. Syftet med
denna policy är att medarbetarna ska erhålla riktlinjer så att han eller hon
kan använda sociala medier på ett positivt sätt.
Som anställd eller uppdragstagare i Nora kommun omfattas du av riktlinjerna
för sociala medier. Alla medarbetare i Nora kommun har en grundlagsskyddad yttrandefrihet och policyn för sociala medier inskränker inte denna.

2. Förhållningsregler
Kommunens webbsida är basen i kommunens informationsutbud. Alla
verksamheter ska i första hand prioritera att hålla denna kanal
uppdaterad. När detta grundkrav är tillgodosett är det möjligt att starta
ytterligare en kommunikationskanal i form av till exempel sociala
medier.
För att använda sociala medier i ljänsten måste du få ett tydligt uppdrag av
din närmaste chef. När du har ett uppdrag i tjänsten ska du följa specifika
riktlinjer som bland annat reglerar hur konton ska administreras, vilka
skrivregler som ska följas och hur det sociala mediet ska användas i
förhållande till Nora kommuns webbplats. Uppdraget ska vara skriftligen
godkänt av förvaltningen samt informationsansvarig (kommunchefen),
bi/aga 1.
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När du som medarbetare i Nora kommun deltar i konversationer via sociala
medier finns vissa grundregler som du är skyldig att följa.

3. Krav för att få starta ett konto
För att få starta konton i Nora kommuns namn ska vissa krav först uppfyllas.
Minst två personer ska kunna administrera varje konto som finns på sociala
medier och inneha inloggningsuppgifter till detta. När vi börjar dela innehåll
genom sociala medier har vi också ett ansvar för detta innehåll och den
dialog som det eventuellt skapar. Vi ska därför noga tänka igenom hur
mycket tid vi planerar att avsätta till sociala medier och om det är rimligt att
den avsatta tiden räcker för det arbete som krävs. Genom att etablera en
närvaro i sociala medier skapar vi en förväntan på ett engagemang och en
kontinuitet.
Vi som publicerar i sociala medier har skyldighet att upprätthålla en fri och
öppen dialog, men samtidigt motverka hot och eventuella kränkande
kommentarer från besökare. Vi har även skyldighet att upprätthålla personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Det som kommunen
publicerar är en allmän handling och behandlas enligt offentlighetsprincipen.
Frågor ska därför behandlas skyndsamt och konton får inte lämnas
obevakade t.ex. under semestertid. Den person som har skrivit ett inlägg har
också ansvar att följa eventuell vidare diskussion samt bemöta direkta frågor.
Inloggningsuppgifterna ska även lämnas till informationsansvarig så att
kommunen inte råkar ut för att det finns konton som ingen kommer åt.
En aktivitetsplan ska alltid fyllas i före start av nytt konto, se bilaga 1.
Kopia på ifylld aktivitetsplan lämnas till informationsansvarig

4. Hur ska kontot se ut?
När man skapar ett nytt konto ska det alltid finnas med:
• Kommunlogga och texten Nora kommun
• Sidans syfte och att det är ett officiellt konto för Nora kommun
• Att verksamheten i fråga är en del av Nora kommun
• Hur ofta sidan kommer att uppdateras (ex dagligen, ett par gånger i
veckan)
• Kontaktuppgifter till sidansvariga och länk till www.nora.se
Enligt lagen (1998:112) om elektroniska anslagstavlor ska information
lämnas till alla användare om kontoinnehavarens identitet. Eftersom det på
många sociala medier är lätt att skapa konton i andras namn är det viktigt att
alla konton för Nora kommun har så bra kontonamn/användarnamn som
möjligt och att man är väldigt tydlig med vem som är avsändare.
På Facebook ska sidan registreras så att den kan nås av alla även om man
inte är inloggad på Facebook. Sidan får då en egen domän som lätt kan
länkas från www.nora.se. Exempel:
http://facebook.com/norakommunnaringsliv. Inga förkortningar t.ex. norakm
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5. Kontoansvarig
Den person som utsetts som ansvarig för ett konto och därmed fått i uppdrag
att kommunicera i de sociala medierna för kommunens räkning ansvarar
också för att hantera de kommentarer, svar och synpunkter som kommer in
och hålla sidan aktiv och uppdaterad. En person ska utses som kan sköta
kommunikationen vid kontoansvarigs frånvaro.

Alt vara kontoansvarig innebär att:
•

•
•
•

•

•

hålla sidan aktiv och uppdaterad, avlägsna reklam, sekretessbelagt
material och material som är kränkande eller bryter mot lagen. Sådant ska
skyndsamt avpubliceras. Såväl avpublicerat som raderat innehåll måste
behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar
besvara inkommande synpunkter som riktas till Nora kommun inom
rekommenderad tid
vidarebefordra synpunkter eller frågor till handläggare som är bäst
lämpade att svara
om enheten beslutar sig för att sluta arbeta i sociala medier ansvara för
att stänga ner kontoUkontona i det sociala mediet
vid semester eller annan längre frånvaro, ansvara för att någon annan
utför de uppdateringar som måste utföras på sidan. Om handläggaren av
något skäl förhindras att göra detta, faller det på ansvarig enhetschef
alternativt förvaltningschef att se till att arbetsuppgifterna utförs.
informera användarna på sidan i det sociala mediet om att insända
meddelanden kommer att göras tillgängliga för andra och att deras
personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL
ta bort kommentarer och inlägg som strider mot gällande lagstiftning. Det
gäller till exempel: kränkande uppgifter, hot, uppvigling, hets mot
folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller upphovsrättsligt
skyddat material. Sådana kommentarer och inlägg kan även föranleda
pOlisanmälan. Kontakt ska då tas med kommunens säkerhetssamordnare
alternativt till överordnad chef.

Skriv inlägg och bidra till dialogen inom dina egna specialområden. Du skall
aldrig göra några andra utfästelser om framtida resultat och liknande, än vad
som är kommunens officiella linje. Du skall alltid utgå från kommunens
värdegrund när du gör inlägg eller för en dialog. Har du gjort ett misstag och
lämnat felaktig information så erkänn detta och rätta det omedelbart. Du har
ett ansvar för vad som sägs. Ärlighet och ansvarstagande skapar förtroende
både för dig själv och för kommunen.
Var alltid korrekt och använd sunt förnuft och ett gott omdöme. Kortfattad
skriftlig information av den typ som det ofta handlar om inom sociala medier
kan ibland uppfattas som mycket hårdare av mottagaren än vad avsändaren
avsåg. Detta gäller i synnerhet diskussioner där parterna har vitt skilda
uppfattningar.
Även om du uppfattar det som om någon har skrivit ett mycket negativt och
felaktigt inlägg så undvik alltid att trappa upp en konflikt. Håll dig lugn och
förklara ståndpunkten så sakligt som möjligt. Använd ett vårdat språk och
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använd aldrig svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. Använd
heller aldrig en nedlåtande ton om andra, Beakta också att även om ditt svar
är riktat till en viss person så kommer det att läsas av många andra. Att
tänka en extra gång innan du postar ett inlägg gör att du ger ett lugnt och
sansat intryck,
I de sociala medierna används en personlig samtalston som är något
ledigare än när vi uttrycker oss i skritt i andra sammanhang. I övrigt gäller
samma skrivregler som för vår webbplats. Vid publicering av bilder i sociala
medier ska Nora kommuns rutiner för bildpublicering följas.
Tänk på att:
• språket ska vara lättförståeligt
• vi alltid ska svara i en korrekt ton även om ett inlägg är osympatiskt
• inlägg med personangrepp skall inte bemötas utan gallras bort snarast
Kom ihåg att du alltid är en ambassadör för Nora kommun, kommunens
värdegrund och dess varumärke när du uttalar dig om kommunens
verksamhet.

6. Yttrandefrihet
Respektera andras rätt att uttrycka sig. Yttrandefriheten är en grundläggande
rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var och enär i sin fulla
rätt att ge uttryck för både positiva och negativa synpunkter på kommunen.
Att andra talar om kommunen är en verklighet som vi måste förhålla oss till.
Vi kan inte kontrollera denna kommunikation men vi kan delta och ge vår
syn, rätta direkta felaktigheter och lära oss av misstag.

7. Vad får jag lämna ut?
Fråga alltid arbetskollegor orn tillåtelse innan du skriver något om dem.
Omnämn heller aldrig någon samarbetspartner som kommunen har utan
deras uttryckliga tillstånd. En anställd får heller aldrig bryta mot sekretess
eller tystnadsplikt.
En mycket viktig del av vårt arbete och vår trovärdighet bygger på integritet.
Du får självklart aldrig sprida sekretesskyddade uppgifter eller information
som kan vara integritetskränkande och till skada för individer. Om du är chef
bör du tänka till om det du skriver kan missuppfattas av din personal. Tänk
också på vilken information du ger ut om dig själv och vilka eventuella
konsekvenser det kan få om du arbetar med känsliga frågor.

8. Sociala medier under arbetstid och fritid
Sociala medier under arbetstid får endast användas för kommunikation eller
informationsinsamling i ijänsten, privat användning är tillåten enbart under
ordinarie raster.
När du använder sociala medier på din fritid är det viktigt att du skiljer på ditt
privata jag och ditt yrkesjag. När du kommunicerar som privatperson har du
ett personligt ansvar för att digital informationsspridning formuleras så att det
framgår att informationen är privat och inte kommer från Nora kommun som
6
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myndighet. Om du som privatperson använder sociala medier och får en
kommunal fråga, kan du rekommendera och informera personen att e-posta
till nora.kommun@nora.se. Förklara gärna, på ett trevligt sätt, att du är
privatperson och inte vill gå in i din yrkesroll privat. Använd aldrig din privata
profil i tjänsteärenden eller tvärt om.

9. Teknisk kunskap
Om din verksamhet bestämmer sig för att börja använda sociala medier ska
den som får uppdraget ha grundläggande kunskaper för att hantera den
aktuella plattformen.

10. Registrering, gallring och diarieföring
Konversation via sociala medier behöver inte diarieföras löpande men varje
förvaltning ska upprätta ett register över de sociala medier som används för
att underlätta sökning i allmänna handlingar. Information som inte längre är
aktuell eller är felaktig ska om det är möjligt gallras. Detta gäller både
information, inlägg och kommentarer.
Huvudregeln är att allmänna handlingar ska diarieföras. Vad gäller uppgifter
som kan komma att omfattas av sekretess är detta ett absolut krav. Om ett
inlägg innehåller sekretessbelagda uppgifter ska det direkt avpubliceras och
överföras till diariet för vidare behandling. Om handlingen inte innehåller
någon sekretessbelagd uppgift kan verksamheten istället välja att strukturera
informationen så att det är lätt att förstå om den inkommit eller upprättats
(5 kap 1§ Offentlighets- och sekretes-slagen, dSL).
För att dokumentera själva mediet bör man årligen eller vid en större
förändring bevara en ögonblicksbild, exempelvis en skärmdump och spara
det som en PDF. Det är viktigt alt det går att skilja på om det är en
tjänsteman på verksamheten eller en medborgare som gjort ett inlägg.
Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för
myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas
ordnad.
En förteckning över de tjänster inom sociala medier där Nora kommun är
aktiv ska också publiceras på www.nora.se.

11. Samarbete med IT
Sociala medier är ett snabbt och effektivt redskap för att sprida information,
tyvärr är det också ett snabbt och effektivt sätt att sprida oönskad information
som trojaner, virus och annan skadlig programvara. För att minska sådana
risker använder kommunen ett antal olika tekniska lösningar som brandväggar, virusskydd med mera. I vissa fall kan dessa säkerhetsmått begränsa
mÖjligheten för åtkomst till sociala medier. Försök aldrig att kringgå sådana
begränsningar utan inled vid behoven diskussion med IT-avdelningen. Då
kan IT-avdelningen undersöka möjligheterna att på ett säkert sätt skapa
tillgång till de resurser du vill nå.
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12. Ansvar och åtgärder
Underlåtenhet att leva upp till denna policy kan medföra arbetsrättsliga
åtgärder.
13. Snabbguide för lyckad kommunikation i sociala medier
Var trovärdig. Var noggrann, sanningsenlig och tydlig. Var konsekvent Uppmuntra konstruktiv kritik och eftertanke. Var alltid uppriktig, ärlig och
professionell. Uppför dig på samma professionella sätt on-line som när du
kommunicerar på andra sätt. Skilj på privat och professionellt agerande
Använd inte din privata profil i tjänsteärenden. För internkommunikation som
rör arbetet bör ordinarie kanaler användas.
Fundera över vilka personliga detaljer du lämnar ut i en professionell profil.
När du kommunicerar som privatperson har du ett personligt ansvar för att
digital informationsspridning formuleras så att det framgår att informationen
är privat och inte kommer från Nora kommun som myndighet.

Skilj på personligt och privat - Det är alltid trevligt att bli tilltalad på ett
personligt sätt. Det är möjligt att vara personlig och samtidigt professionell
men tänk på att inte överskrida gränsen mellan personlig och privat.
Omvärldsbevaka - Om du upptäcker felaktigheter eller kritik, kontakta
närmaste chef och diskutera om hur ni ska agera eller bemöta kritiken.
Försök inte mörklägga ett eventuellt misstag.
Kontrollera upphovsrätten - Läs alltid igenom vad som gäller för upphovsrätten till text och bild inom respektive media.
Kontrollera sekretessinställningar - Gå noga igenom sekretessinställningarna
för respektive media, så att du vet vem som kan ta del av ditt material.
Säkerställ beredskap och resurser - Om din verksamhet bjuder in till dialog
online, se till att det också finns beredskap och resurser för att hantera den.
Tänk efter före - Använd ditt sunda förnuft. Ställ dig frågan om det du
publicerar är riktigt, relevant och om det är rätt kanal som används för
ändamålet.
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Aktivitetsplan sociala medier
Fyll i en aktivitetsplan för varje konto som du ansvarar for att administrera i sociala medier.
För omvärldsbevakning behövs ingen aktivitetsplan.

1. Skriv vilket socialt medium det gäller: (exempel: Facebook, Twitter, Youtube)

[
(

2. Skriv webbadressen: (exempel www.facebook.comJnorakommunnaringsliv)

l
l

3. Vilken verksamhet ska finnas i det sociala mediet? Skriv f6rvaltning, enhet/avdelning.
(exempel: barn- och ungdomsfOrvaltningen, )

[

J

4. Beskriv syftet med och målgruppen for deltagandet i det sociala mediet? (exempel:
Sprida information till f6räldrar om aktiviteter på Familjecentralen)

5. Vilka ska administrera kontot? (exempel: Administratör 1: Namn och efternamn,
e-post och telefonnummer). Minst två administratörer behövs for alla konton.
Inloggningsuppgifter sparas på en centralt gemensam lagringsplats samt delges
kommunens informationsansvarig.
Administratör 1:
Administratör 2:
Administratör 3:

6. VernJvilka ska stå fOr den dagliga driften, göra inlägg och besvara frågor? (namn,
efternamn, e-post och telefonnummer)

['---_ _ _ _~J
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7. Hur ofta och under vilka tider behöver kontot bevakas och uppdateras? (exempel: Vi
räknar med att uppdatera innehållet minst 2 gånger i veckan. Vi kommer att
kontrollera konton varje vardag och söndagar så att kommentarer eller bilder som
strider mot kommunens riktlinjer tas bort inom 48 timmar)

~

_________________________l

8. Beräknad arbetstid? Hur många timmar/vecka för att sköta kontot?

[~----------------~)
Godkännande
J ag godkänner detta uppdrag:
Administratör 1:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Administratör 2:

Datum:

Underskrift:

Narnnförtydligande:

Jag godkänner denna aktivitet
Förvaltnings chef:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande :

Jag godkänner denna aktivitet
Kommun chef:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

10
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Bilaga 2

Förhållningssätt Sociala medier
Original källa: ''The American Air Force and how they response to blogs"

JA

Du har upptäckt en kommentar
om Nora kommun i en socialrnediekanal.
Känns kommentaren positiv?

Förstärk kommentaren
Kommentaren är positiv och baserad
på rätt fakta. Du kan kommentera och
hålla med om vad som skrivits eller
lägga till ytterligare en positiv
kommentar.
Observera
Observera och folj utvecklingen!
diskussionen under en tid for att se om
det skrivs ytterligare intressanta
kommentarer.

Dela
Var öppen och sprid vidare
informationen i olika relevanta
kanaler.

Källor
Var generös med
dina referenser,
länkar, videos,
bilder etc.

Bjud på dig själv
Introducera dig
själv och berätta
att du representerar Nora
kommun.

Tänk först Ta god
tid på dig och
fundera på vad du
ska skriva.

Var dig själv Var
aldrig otrevlig,
undvik interna ord
och f6rkortningar.

Negativ?
Är syftet med kommentaren att
baktala (grov missvisande
information om kommunen/en
anställd? )

Observera
Om kommunen äger kanalen:
Ta bort kommentaren Om
kommunen inte äger kanalen:
Observera men besvara inte.
Kontakta
informationsansvarig för tips

Skämtsam?
Är syftet med kommentaren att
skämta om kommunen/ en
anställd?

Fakta fel?
Innehåller kommentaren fakta
fel?

('I(',h

JA.

Missnöjd
medborgare/brukare? Grundar
sig kommentaren på en dålig
upplevelse?

Svara ändå?
Har kommentaren skrivits aven
person med hög medial
påverkan?

r!lrJ

Korrigera
Besvara med korrekt fakta
som en kommentar till fakta
felet.

Agera
Lös problemet, kontakta
medborgaren.

JA
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Rekryteringspolicy

Inledning
Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt viktig uppgift, som kräver såväl kompetens
som tid och vars resultat måste ses som en långSiktig och omfattande investering.
Det är viktigt att Nora kommun agerar som en arbetsgivare och arbetar efter samma riktlinjer
i rekryteringsarbetet, såväl internt inom kommunen som mot externa sökande.
Mål
Nora kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal
och att behålla och motivera den befintliga personalen. Genom att vara en attraktiv
arbetagivare kan Nora kommun attrahera kompetenta medarbetare och därmed bedriva en
bra och effektiv verksamhet.

Syfte
För att uppnå målen är det viktigt att genom en rekryteringspolicy klargöra Nora kommuns
syn på olika frågeställningar i samband med rekrytering av nya medarbetare. Policyn,
tillsammans med dokumentet riktlinjer vid rekrytering, ska ses som ett stöd och en
vägledning för samtliga aktörer i rekryteringsarbetet inom Nora kommun.
Med hjälp av de värderingar och målsättningar som uttrycks i rekryteringspolicyn ökar
förutsättningar för:
att finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna
att agera professionellt mot arbetssökande
mångfald och tolerans
Bemötande av kandidater
Alla sökande ska behandlas på samma sätt och så rättvist som möjligt. I det ingår att ta
ansvar och bemöta alla som sökt arbete hos oss med respekt. Ett professionellt agerande
och förhållningssätt är viktigt för att de sökande ska få en positiv bild av Nora kommun som
arbetsgivare, även om de inte får ljänsten.
Intern rörlighet
Nora kommun uppmuntrar medarbetare som vill byta arbete och utvecklas inom
organisationen.
Grundläggande värderingar
Nora kommun utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och har rättvisa
förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk
tillhörighet, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön, könsöverskridallde
identitet eller sexuell läggning. All rekrytering inom kommunen ska ske med beaktande av
dessa värderingar.

Antagen av kommunfullmäktige den 13 april 2016, § 39

Telefonipolicy - Nora intranät
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PÄJOBBET

Telefonpolicy
Gemensam policy för IP- och mobiltelefoni för
Hällefors, Nora och Ljusnarsbergs kommuner samt
för Bergslagens Kommunalteknik fr om 2003-08-04
Allmänt
• All frånvaro ska hänvisas.
• Telefontider ska inte finnas "träffas säkrast" är vad som gäller.
• En hel avdelning ska inte lämnas tom hel dag utan att någon
kan vara anträffbar.

• Privata samtal ska undvikas.

TelefonistISuperanvändare
• Telefonist ska om den sökte inte är på plats lämna ut
vederbörandes direktnummer för en ny påringning.
• Telefonist ska endast i undantagsfall koppla ett samtal vidare till
mobil, däremot ska upplysning om en anställds
mobiltelefonnummer kunna ges.

• Superanvändaren ska kunna ge användaren en kort information
om Netwise Office och telefonapparatens enklare funktioner vid
behov.

AbonnenUAnvändare
• Var och en ansvarar för att meddelande som lämnas när man
inte har varit anträffbar ska besvaras/åtgärdas.
• Ansvarar för att växeltelefonist kan ge korrekta uppgifter vid
eventuell frånvaro likaså för organisations, befattning och
funktionsfrågor.

Telefonansvarig
• Det ska finnas en telefonansvarig för varje verksamhet som
ansvarar för att utbilda nyanställda på telefonin.
• Informerar telefonisUsuperanvändare om förändringar i
verksamheten.

Uppföljning och kontroll
• Uppföljningsansvar vilar på verksamhetschef eller
kostnadsställe ansvarig.
• Vid misstanke om missbruk av telefon kan specificerat utdrag
över teletrafiken begäras.

Innehav av mobiltelefon
• Innehavare av mobiltelefon skall ha ett rörligt arbete och ofta
vistas utanför den fasta arbetsplatsen samt ha ett behov av aU
kunna nå eller nås av andra. Verksamhetsansvarig beslutar om
innehav.

Privat användning av mobiltelefon
• Privat användning får endast ske då specificerad faktura är
beställd.

Abonnemang för mobiltelefon
• Abonnemang tecknas hos den trafikoperatör som IT
-avdelningen anvisar, samt registreras hos växel/driftoperatör.

Användning av mobiltelefon
• Uppgift om innehav och mobilnummer ska vara känt hos
växel/driftoperatör och inom den egna organisationen så att god
service kan upprätthållas.
• Telefonist ska endast i undantagsfall koppla samtal vidare till
mobil, däremot ska upplysning om mobilnumret kunna ges.
• Mobil telefonen skall alltid ha ett aktiverat mobilsvar med
personligt hälsningsmeddelande.
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• Vidarekoppling av fast telefon till mobil ska gtlras sparsamt. För
aldrig samtal av sekretess karaktär j mobilUelefon, gör alla
samtal korta.

2003-08-04

Nara kommun, Prästgatan 15, 713 80 Nara Tel:
E-post: nora.kommun@nora.se
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Riktlinjer för diarieföring av handlingar i
Norakommun
Diarieföring är en form av registrering av handlingar. Reglerna om
registrering är lagstadgade.
Vad säger lagen?

Av reglerna för registrering, som finns i offentlighets- och sekretesslagen
kapitel 5 § 1 framgår bland annat följande:
1) Vi är skyldiga att registrera alla hemliga handlingar
2) Vi ska registrera inkomna och upprättade handlingar om de inte
a. Uppenbarligen har liten betydelse för vår verksamhet
b. Förvaras på annat systematiskt sätt så at! det lätt kan avgöras om
de kommit in till oss eller upprättats av oss.
Det vanligast sättet att registrera handlingar är att diarieföra dem.
Begreppen handling, allmän handling, inkommen handling och upprättad
handling finns definierade i tryckfrihetsförordningens 2 kapitel. I korthet
innebär de:
handling

framställan i skrift, bild eller upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller uppfattas med hjälp av
tekniskt hjälpmedel.

allmän handling

handling som är att betrakta som inkommen till
eller upprättad hos myndigheten och som
förvaras på myndigheter

inkommen handling

handling som lämnats till myndigheten eller
kommit till någon anställd eller förtroendevald.
Vanligast är att handlingar kommer per post, epost eller lämnas personligen. (Observera att
även handlingar som kommer till hemadress kan
vara inkommen handling hos myndigheten.

upprättad handling

handling som är färdigställd, expedierad och/eller
slutbehandlad. Några exempel på upprättade
handlingar:
•
•

Dom, beslut och protokoll efter beslut och
justering
Skrivelse när den är expedierad eller så
färdig att den antecknas i diarium, journal
eller annan förteckning som förs löpande.

Postadress

E-postadress

Telefon

Bankgiro

Organlsalionsnr

Nara kommun
71380 Nora
Besöksadress
Prästgatan 15

nora.kommun@nora.se

0587-81000

203-2258

212000-2007

Internet

www.nOra.se

En skrivelse expedieras när den skickas till en
annan myndighet. Varje kommunal nämnd och
dess förvaltning är i det här sammanhanget en
egen myndighet.
En skrivelse som inte expedieras anses
färdigställd när ärendet den tillhör är
slutbehandlat, dvs när beslut är fattat och
protokollet justerat.
Varför diarieför vi?

Vi dirarieför av fyra skäl, nämligen för att:
1) Kunna hålla ordning på våra papper.
Det underlättar både vårt arbete och organisationens uppgifter om vi har
ett fungerande och enhetligt system för att hitta våra handlingar.
2) Uppfylla kravet på registrering av hemliga handlingar
3) Snabbt kunna hitta handlingar.
Tryckfrihetsförordningen 2 kapitel 12 § ställer kravet på oss att vi på
begäran geanst eller så snart som möjligt ska tillhandahålla allmänna
handlingar på stället och utan avgift. Kopia av hadlingar kan erhållas mot
fastställd avgift.
4) Underlätta arkiveringen.
Arkiviagen ställer krav på arkivering.
Vilka krav ställer lagen på diarieföring?

Offentlighets- och sekretesslagen ställer krav på vad som ska framgå av
diariet, eller registret. Bestämmelserna finns i 5 kapitlet.
•

Datum då handlingen kom in eller upprättades

•

Diarienummer eller annan beteckning handlingen har

•

Från vem handlingen kommer eller till vem den skickas

•

Kort beskrivning av vad handlingen rör

OBS! att allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in eller
upprättats.
Om handlingen är hemlig ska en bedömning ske om de två sista punkterna
ska utelämnas för att diariet ska kunna visas för allmänheten.
Prövning av sekretess görs vid diarieföring/registrering.
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Vad krävs för en fungerande diarieföring?
För att diarieföringen ska fungera krävs att:

•

Systemet är enhetligt och kan förstås
All diarieföring måste ske på ett likartat sätt. Detta är också grunden för
den enskildes rättssäkerhet.

•

Alla handlingar som kommer in eller upprättas hos kommunen
registreras.
Att ha 85 procent av handlingarna registrerade gör hela systemet i stort
sett värdelöst. Tänk på att många handlingar lämnas eller skickas till
arbetsplatser där kommunens verksamhet bedrivs. Sådana handlingar
som kommer till t.ex. skolor, förskolor och hemtjänsten ska
vidarebefordras till registrator och diarieföras om de tillhör ett ärende
eller ett blivande ärende.
Det är bara handlingar av ringa betydelse vi ska hålla utanför diariet.
Alla handläggare måste tänka på att handlingar som kommer med
intern posten i cirkulationspåsar ofta är sådana handlingar som ska
diarieföras!

•

De personer som fullt ut behärskar systemet får inte vara för få
Allmänhetens rätt att snabbt få ta del av handlingar gäller alla
arbetdagar, vår sommar, höst och vinter.

•

Stor vikt läggs vid registrering av ärendemening
För att återsökningen ska bli så enkel som möjligt är det av stor vikt att
ärendemeningen i diariet speglar ärendet innehåll.

Riktlinjer för diarieföring

Följande typer av handlingar ska diarieföras:
1. Sekretessbelagda handlingar (även i personalärenden)
(personalärenden föres på resp personalakt)
2. Ärenden till kommunstyrelsen med tillhörande handlingar
3. Skrivelser, e-post, särskilt klagomål, där avsändaren förväntar sig
ett svar
4. Minnesanteckningar från telefonsamtal vid myndighetsutövning
samt i övrigt när den uppringande förväntar sig ett skriftligt svar
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5. Avtal
6. Delegationsbeslut
7. Anbudsförfrågan, anbud, sammanställning, protokoll, beslut, avtal
och beställning
8. Anställningar, annons och sammanställning över sökande
9. Förhandlingsprotokoll (MBL etc)
10. Sammanställning av bidragsansökningar från föreningar och
enskilda
(en samlingsakt kan vara lämpligt)
11. Nedskrivna faktauppgifter och anteckningar som har betydelse för
et! ärendes avgörande
12. Allt som inte kan förvaras på et! systematiskt vis och är vikt

OBS! Handlingar som ska diarieföras ska skriva ut på arkivpappert
Följande typer av handlingar ska inte diarieföras:
1. Handlingar i personalärenden som inte är sekretessbelagda
2. Individnämndens handlingar som tillhör enskildas personakter
(enligt § 2 Offentlighets- och sekretessförordningen)
3. Lönehandlingar
4. Cirkulär, kursinbjudningar och reklam
5. Fakturor

Övrigt
Några andra saker som är viktiga i anslutning till diarieföring och
förvaring av handlingar är b la at!:
•

Handlingar som hör till et! ärende hålls samlade; lämpligen i en
akt

•

Akter och handlingar förvaras brand- och stöldsäkert

Administrativa avdelningen
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Kommunstyrelsen
Personalavdelningen
Personalchef Kerstin Folkesson
Kommunstyrelsen

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR BISYSSLOR

Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som
en arbetstagare har vid sidan om sin anställning inom Nora kommun och
som inte kan hänföras till privatlivet. Nora kommun kan förbjuda bisysslor
som inverkar hindrande på arbetet eller som innebär verksamhet som konkurrerar med kommunens. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Bisysslor regleras i 8 § Allmänna bestämmelser
(AB) samt i 7 § Lagen om offentliga anställda (LOA). Förbud mot bisyssla får
förekomma endast efter noggrann prövning av bisysslans faktiska inverkan
på arbete och verksamhet. Förbudet avses fungera förebyggande och omprövning av bisysslor ska ske regelbundet.
Arbetshindrande bisyssla

Arbetshindrande bisyssla regleras i 8 § AB och avser arbete eller uppdrag
som menligt påverkar möjligheterna att;
• utföra en god arbetsinsats
• förskjuta arbetstid eller byta schema
• förlägga normal jour eller beredskap
• arbeta övertid
Frekvent förekommande arbete för annan arbetsgivare eller i egen verksamhet är exempel på arbetshindrande bisyssla.
Konkurrerande bisyssla

Konkurrerande bisyssla regleras i 8 § AB och avser sysslor i verksamheter
som erbjuder liknande tjänster till samma målgrupp som Nora kommun.
Konkurrerande bisyssla får inte förekomma genom;
• ägarintresse i konkurrerande verksamhet
• anställning i konkurrerande verksamhet eller uppstartande av egen
konkurrerande verksamhet
• uppdrag åt konkurrerande verksamhet

Postadress

E-postadress

Nara kommun
Tingshuset

nora,kommun@nora.se

71380 Nara

www.nora.se

Telefon

0587-81000
Internet

Telefax

Bankgiro

Organisalionsnr

Kommunstyrelsen

203·2258

212000·2007

0587·14688
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Förtroendeskadlig bisyssla
Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor regleras i 7 § LOA. Bestämmelserna om de förtroendeskadliga bisysslorna i LOA är tvingande och tar över
kollektivavtalsbestämmelserna i den delen för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Av 7 § LOA framgår att en arbetstagare inte får
ha anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som negativt kan påverka
förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet
eller som kan skada kommunens anseende. Exempelvis får den som deltar i
upphandling eller inköp inte vara i beroendeställning till den som säljer tjänster eller produkter till Nora kommun. Lagen gör inga undantag motsvarande de som finns i AB för förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller
ideella organisationer.
Arbetsgivarens skyldigheter
Arbetsgivaren är enligt 7 a § LOA skyldig att informera arbetstagarna om
regelverket avseende bisysslor, vilket med fördel ska ske skriftligt. Arbetsgivaren bör även vid rekrytering och medarbetarsamtal efterhöra om sökanden ägnar sig åt bisysslor och vid misstanke om bisyssla som strider mot
gällande bestämmelser begära in uppgifter från arbetstagaren. Även bisysslor som inte i något hänseende påverkar Nora kommuns verksamhet ska
vara känd av arbetsgivaren.
Arbetstagarens skyldigheter
Arbetstagare är enligt 7 b § LOA skyldiga att på arbetsgivarens begäran
lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma
arbetstagarens bisysslor. Befogenheten att begära in uppgifter får inte
utövas på sätt som strider mot grundlagen. Uppmärksammas bör att varje
medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att ge till känna
sin åSkådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.
Beslutanderätt
Beslut i frågor om bisysslor fattas av förvaltningschef. Kommunchef fattar
beslut gällande förvaltningschef och kommunstyrelsens ordförande fattar
beslut som avser kommunchef. Samråd ska före beslut ske med personalchef. Underlag för beslut ska vara väl underbyggt och diskuteras med medarbetaren. Beslutet ska vara skriftligt och diarieföras på förvaltningen, vilket
även gäller tillåtna bisysslor.
Beslut om att upphöra med bisysslor
Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska upphöra med eller inte åta
sig en förtroendeskadlig bisyssla ska enligt 7 c § LOA vara Skriftligt och innehålla en motivering. Beslutet behöver enligt 42 § LOA inte föregås av förhandling enligt 11-14 §§ Medbestämmandelagen (MBL). Arbetstagaren ska
underrättas om beslutet och dennes möjligheter att överklaga. Tvister om
beslutet handläggs enligt lagen om rättegång i arbetstvister med Arbetsdomstolen som slutinstans. Beslut mot arbetshindrande och konkurrerande
bisyssla ska före beslut förhandlas med berörd facklig organisation enligt
11 § MBL.
Vi förbud mot bisyssla bör skälig tid för avveckling ges. Skälig tid avgörs i det
aktuella fallet men begränsas till högst sex månader.
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Påföljder
Den arbetstagare som bryter mot förbudet mot arbetshindrande, konkurrerande eller förtroendeskadliga bisysslor kan drabbas av sedvanliga arbetsrättsliga påföljder, såsom disciplinpåföljd enligt AB eller uppsägning på grund
av personliga skäl. Bisyssla som innebär att medarbetaren missbrukar ett
givet förtroende för egen vinning kan leda till avsked.
Personalavdelningen

NORA
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KOMMUN

Kommunledningskansliet
Kommunchef
Jan Noriund

Kommunstyrelsen

Representationspolicy

Bakgrund
I Nora kommun saknas fastställda regler för representation. Kommunens revisorer har påpekat detta, men samtidigt framhållit att behovet
av regler inte är påkallat av att man uppfattat att kommunens representation tidigare på något sätt varit överdådig. Det är enbart det
faktum att regler saknas man ifrågasätter.
Förslag till policy
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med ett företags verksamhet.
I kommunalskattelagen finns allmänt hållna bestämmelser om avdragsrätten för representationskostnader. Dessa regler kompletteras
av anvisningar från Riksskatteverket (RSV).
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern
representation eller inåt mot anställda och förtroendevalda, intern representation.
Representationskostnad kan vara kostnad för t ex mat, dryck, hotellrum, resor, underhållning, biljetter, personalfester, gåvor till gäster,
gåvor till anställda och liknande.
Det primära kravet vid representation är at! den har ett omedelbart
samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de personer mot vilka representationen
riktar sig.
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser. Försiktighet
bör också iakttas beträffande ofta återkommande representation mot
en och samma person eller grupp av personer.

Postadress

E·posladrtlss

Nara kommun

nora.kommun@nora.se

Tingshuset
Internet

71380 Nara

www.nora.se

Telefon

lateraK

Bankgiro

Postgiro

203-2258

78 65-9

0587-81000

Kommunstyrelsen
0587-14688
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Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid
kommunens representation.
Vid extern representation godtas kostnader som anses skäliga.
Kostnad för representationsmåltid i samband med lunch och motsvarande medges med högst 180 kronor per person (exkl moms).
När värdskapet kräver en större gästfrihet i vilken middag eller supa
ingår godtas kostnader med högst 300 kr per person (exkl moms).
Drycker med alkoholhalt över 15 % får inte ingå i kommunens representation. Undantagsvis kan avsteg från denna huvudregel få göras
vid tillfällen då kommunen är värd för internationella gäster.
Vid intern representation får inga andra alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller annat som kan jämställas med denna dryck. Intern
representation kan vara personalfester, informationsmöten med personal, förhandlingar, planeringskonferenser etc.
Kostnaden för intern representation bör inte överstiga 2/3 av prisramen för extern representation, dvs 120 respektive 200 kronor per
person och tillfälle.
För övrigt gäller
Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser representation ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för representationskostnader ska anges syftet
med förrättningen, datum samt namn på de personer som deltagit.
Besluts- eller behörigsattest av faktura avseende representation får
inte göras av den som svarat för representationen och bör ej heller
utföras av någon som själv deltagit i representationen. I övrigt gäller
för attest de regler som följer av gällande attestreglemente.
Om restaurangnotor och andra kvitton ej är fullständigt ifyllda riskerar
den som utövat representationen at! få betala kostnaderna privat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ovanstående representationspolicy samt
att policyn skall gälla ledamöter i nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige kommunens och bolags anställda samt bolags styrelse.
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Arkivreglemente för Nora kommun
Antaget av kommunfullmäktige den 2010-02-17, § 11, med stöd av 16 §
arkiviagen, aU börja gälla den 2010-02-17. Reviderat 2016-12-07, § 184.

Arkivreglemente för Nora kommun
För arkivvården inom Nora kommun gäller de i arkiviagen (SFS 1990:782) och
arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna orn arkivvård,
samt följande arkivreglemente, som meddelas enligt 16 § arkiviagen.
§1

Tillämpningsområde (1§ och 2§ AL)

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.
Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelse, individnämnd,
kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig
ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar
och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Det
gäller också för de ev. samägda företag för vilka kommunen kan ha
arkivansvar enligt särskild överenskommelse.
§2

Myndighetens arkivansvar (4§ AL)

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv, samt av myndigheten övertagna
arkiv, vårdas enligt arkiviagen och på det sätt som framgår i §§ 4-9 i detta
reglemente. Detta gäller oavsett informationsmedia.
Varje myndighet utser arkivansvarig befattningshavare och arkivredogörare för
de praktiska, arkivvårdande uppgifterna.

§3

Arkivmyndigheten (7-9§§ AL)

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen. Arkivmyndigheten utövar
tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande
arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen.
I de fall en kommun tillsammans med andra intressenter äger eller utövar
rättsligt inflytande i en gemensam verksamhet ska parterna komma överens
om vem som ska vara arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten får utfärda tillämpningsföreskrifter och riktlinjer som behövs
för en god arkivvård i kommunen.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv, som vårdar det
arkivbestånd som förvaras hos sig. Kommunarkivet främjar arkivens
tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.
Kommunarkivet ger råd till, och samarbetar med, myndigheten kring
arkivvårdsfrågor. Kommunarkivet kan också ta emot arkiv utanför
myndighetssfären, som har betydelse för den lokala historien.

§4

Redovisning av arkiv (6§ 2p AL)

Varje myndighet ska redovisa dels vilka handlingar som finns hos
myndigheten och hur verksamheten är organiserad (arkivbeskrivning), dels
genom en systematisk förteckning över all information som bevaras oavsett
media (arkivförteckning).
Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska genomgås fortlöpande och
revideras vid behov.

§5

Dokumenthanteringsplan (6§ 1P AL)

Varje myndighet ska i samråd med arkivmyndighetens företrädare upprätta en
dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar
oavsett media.
Dokumenthanteringsplanen fastställer bevarandeigallringsnivåerna per
verksamhetsornråde och verksamhetssystem. Planen fastställs av
arkivmyndigheten.
Varje myndighet har skyldighet att årligen revidera sin egen
dokumenthanteringsplan.

§ 6 Rensning (6§ 4p AL)
Handlingar som inte är allmän ska fortlöpande rensas från handlingar som ska
bevaras. Rensning genomförs av myndighetens personal senast i samband
med leverering av de handlingar som ska bevaras till kommunarkivet.

§ 7 Gallring (10§ AL)
Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndighetens företrädare om
gallring av handlingar i sitt arkiv, om inte annat följer av lag eller förordning.
Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter
samråd med överlämnande myndighet om gallring.
Handlingar som gallras ska genast förstöras. Gallring sker i enlighet med
fastställd dokumenthanteringsplan och ska alltid dokumenteras.

§ 8 Överlämnande (9, 14-15§§ AL)
När handlingar inte längre behövs för myndighetens dagliga verksamhet ska
de enligt fastställd dokumenthanteringsplan överlämnas till kommunarkivet för
slutlig förvaring. När kommunarkivet har tagit över arkivmaterial övergår
ansvaret för materialet till kommunarkivet.
Myndighet som upphör och dess verksamhet inte har förts över till en annan
myndighet inom kommunen, ska inom tre månader ordna och överlämna
arkivet till kommunarkivet, om inte kommunfullmäktige beslutar något annat.
Vid överlämnandet ska arkivmaterialet vara ordnat och rensat enligt
kommunarkivets anvisningar.

§9

Arkivbeständighet och förvaring (5§ 2p och 6§ 3p AL)

Handlingar oavsett media som ska bevaras ska tillverkas med material och
metoder som garanterar informationens beständighet och läsbarhet.
Handlingar oavsett media ska alltid förvaras under betryggande former.
Närmare bestämmelser och information om arkivbeständighet och förvaring
meddelas av kommunarkivet.

§ 10 Utlåning
Utlåning av kommunala arkivhandlingar får endast ske för ljänsteändamål till
statlig eller kommunal myndighet. Förutsättningen för utlåning är att det kan
ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens
bestämmelser. Utlåningen ska ske under sådana former att risk för skador
eller förluster inte uppkommer.

Kommentarer/tillämpningsföreskrifter till Nora kommuns
arkivreglemente
§ 1 Tillämpningsområde - kommentarer
Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut
självständigt.
Offentlighets- och sekretesslagen är tillämplig på företag där kommunen
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (för vidare definition, se 2 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen). Även arkiviagen gäller för dessa juridiska
personer.
Arkiviagen gäller även för kommunalförbund.

§ 2 Myndighetens arkivansvar - kommentarer
För att fullgöra sina skyldigheter som myndigheten har behövs insatser av
personal. Myndigheten behöver en arkivansvarig befattningshavare som har
till uppgift att bevaka arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan
nämnd, personal och arkivmyndighet. Arkivansvarig ansvarar för att
verksamhetens arkivvård fungerar på tillfredställande sätt efter arkiviagen och
det kommunala arkivreglementets bestämmelser. Arkivansvarig ska också
meddela kommunarkivet när myndighets organisation eller arbetssätt ändras
på ett sätt som påverkar myndighetens arkivbildning.
Arkivansvarig framkommer av delegationsordning.
Arkivansvarig utser en arkivredogörare som svarar för de praktiska
arkivvårdande insatserna. Arkivredogöraren svarar för upprättande av
arkivbeskrivning, arkivvård, gallringsåtgärder och leveranser, samt kontakter
med kommunarkivet. Arkivredogörare bör väljas på en sådan nivå att
insatserna lätt kan förenas med övriga arbetsuppgifter.
Till av myndigheten övertagna arkiv ska räknas arkiv som omfattar handlingar
inom samma verksamhetsområden som nuvarande myndighet har att sköta.
Handlingarna behöver således inte ha upprättats eller inkommit inom ramen
för nuvarande organisation.
Handlingarna omfattar även den information som t.ex. finns i databaser, bilder
och ljudupptagningar.

§ 3 Arkivmyndigheten - kommentarer
Arkivmyndigheten kan inte fullgöra sina skyldigheter utan en särskild
arkivfunktion, kommunarkivet. Till en sådan funktion hör personal samt lokaler
som är godkända för förvaring av arkivalier.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn via kommunarkivet.
Rådgivning kring arkivfrågor till kommunens myndigheter och företag samt
allmänheten ska betraktas som ett normalt inslag i den centrala
arkivfunktionens verksamhet.

I arkiviagen har särskilt betonats att myndigheternas arkiv är en del av det
nationella kulturarvet. Arkiv utanför myndighetssektorn är också
informationsbärare av stort kulturellt värde. Kommunens arkiv ska därför
också, vid sidan av sina myndighetsfunktioner, på olika sätt främja den
lokalhistoriska forskningen.
Kommunarkivet kan ta emot som en gåva arkiv från företag, föreningar eller
enskilda personer, som har betydelse för lokala historien. Kommunarkivet kan
även ta emot arkiv som deponeras i kommunarkivet från företag, föreningar
eller enskilda personer, som har betydelse för lokala historien. Äganderätt
förblir arkivbildarens.

§ 4 Redovisning av arkiv - kommentarer
Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänhet, förtroendevalda och
tjänstemän den inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade
arkivförteckningen ska bli användbar. Beskrivningen bör därför vara kortfattad
och uppställd på ett sätt som gör den lättförståelig. Arkivbeskrivningen ska
visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation fr.o.m. tidpunkten för
senaste större omorganisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler
som tillämpats. Arkivbeskrivningen ska också upplysa om vem eller vilka som
ansvarar för myndigheternas arkivvård. Beskrivning ska uppdateras årligen.
Arkivförteckningen är en redovisning över de handlingar oavsett media som
bevaras av myndighetens arkiv. Syftet med förteckningen är att möjliggöra
återsökning i arkivet.
Till arkivmyndigheten överlämnat material som ska bevaras slutförtecknas och
tillhandahålls av kommunarkivet.
Vid arkivering av digital information ska systemdokumentation bifogas.
Bakgrund, syfte och systembeskrivning ska ingå.

§ 5 Dokumenthanteringsplan - kommentarer
Varje myndighet ska i sarnråd med kommunarkivet upprätta en
dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen är kommunens sätt att hålla en god ordning och
överblick över sina allmänna handlingar oavsett media. Den talar om vilka
handlingstyper som förekommer på verksamheter, medium för bevaring, och
om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras).
Dokumenthanteringsplanen ska också hjälpa kommunens personal och
allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information.
Varje myndighet redovisar till kommunarkivet om handlingstyper tillkommer,
upphör eller omfattas av ändrade lagkrav gällande bevarande och gallring
inom verksamheterna. Systemägare och systemansvariga ansvarar för att
förändringar som påverkar informationsinnehållet i de digitala verksamhetsoch stödsystemen avrapporteras till kommunarkivet.

§ 6 Rensning - kommentarer

Rensning innebär alt man t.ex. tar bort handlingar som är inte aktuella för
ärendet samt kopior. Gem, plastfickor, gummiband osv. ska också tas bort.
Rensning ska utföras aven person med kännedom om handlingarnas
betydelse för förståelsen av ärendet, normalt den som handlagt ärendet.

§ 7 Gallring - kommentarer
Gallring innebär att handlingarna ifråga utplånas oavsett vilket media som
används. Särskilda föreskrifter om bevarande eller gallring kan finnas i lagar
och förordningar.
Gallring ska alltid dokumenteras enligt kommunarkivets anvisningar.

§ 8 Överlämnande - kommentarer
Slutlig förvaring av mottaget arkivmaterial oavsett media ska ske i
kommunarkiv. Arkivmyndigheten mottar handlingar som enligt fastställd
dokumenthanteringsplan ska bevaras för framtiden. Vid överlämnandet till
kommunarkivet ska handlingarna vara rensade och ordnade efter
kommunarkivets anvisningar.
När myndighet eller enhet av myndighet upphör, men dess verksamhet förs
över till annan myndighet eller enhet inom kommunen så följer handlingarna
med oavsett organisation.
Arkivmyndigheten får besluta om visstidsförvaring av handlingar kommit till
inom kommunal verksamhet oavsett media hos enskild verksamhet som har
arkiveringsbehov. Mellan arkivmyndigheten och huvudmannen för den
enskilda verksamheten ska då upprättas ett avtal. Detta avtal ska innehålla
krav på den enskilda verksamhetens hantering av arkivmaterialet. Om den
enskilda verksamhetens struktur ändras så att frågan om förvaring av dessa
handlingar påverkas, ska arkivmyndigheten fatta nylt beslut om den framtida
förvaringen.
§ 9Arkivbeständighet och förvaring - kommentarer
De av Riksarkivet utfärdade föreskrifterna, allmänna råden och tekniska
kraven tjänar som norm. Föreskrifterna gäller de delar av myndighetens arkiv
som ska bevaras för framtiden eller av sekretess käl kräver särskilda
förvaringsåtgärder.

Myndigheternas arkiv består även av handlingar som kommer alt gallras.
Eftersom dessa handlingar tillkommer i en verksamhet för vilken myndigheten
har hela ansvaret måste denna se till att handlingarna framställs och förvaras
så att informationen kan användas under den tid som krävs, oavsett media.

§ 10 Utlåning - kommentarer
Kommunala arkivhandlingar får lånas ut för vetenskapligt ändamål till
institution som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet.
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KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA
Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, § 3
att gälla fr o m 1992-01-01
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-10-14, § 114
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Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

§1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kap 4 § 1 kommunallagen

(1991:900).
Vidare gäller bestämmelserna för ledamöter, representanter och ombud valda av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i andra organ. För ledamöter och
suppleanter i kommunala bolag och stiftelser gäller endast §§ 3-3b och 20.
För deltagare i samarbetsorgan där kommunen är part och initiativtagare gäller endast

§§ 3-6 och 11-17. Kostnaden för ersättningen ska belasta kommunstyrelsen alternativt
individnämnden.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
gäller endast §§ 7, 10-19. För de som innehar ordförandeposter på 50 procent eller
mer ska ersättning för samtliga övriga uppdrag ingå i ordförandeersättning.
Ersättningsberättigade sammanträden mm

§2
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-6, 9 och 11-15 för
a. Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott
b. konferens, studiebesök och dylikt på uppdrag av kommunalt organ och med
godkännande av kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens/respektive utskotts
ordföranden
c. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMANER
Förlorad arbetsinkomst

§3
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det
belopp kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp
har rätt till en schablonersättning där schablonbeloppet utgör sjukpenninggrundande
lön, enligt bilaga.

§ 3a
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning med
högst det belopp kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetslöshetsersätIning förlorats men inte till
vilket belopp har rätt till en schablonersättning där schablonbeloppet utgör dagpenninggrundande ersättning, enligt bilaga.
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§ 3b
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad föräldrapenning med högst det
belopp kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att ersättning för föräldrapenning förlorats men inte till
vilket belopp har rätt till en sChablonersättning där schablonbeloppet utgör dagpenninggrundande ersättning, enligt bilaga.
Förlorad pensionsförmån
§4
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Den årliga avgiften
är 4 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året
som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendemannauppdraget i
kommunen. Utbetalningen av förlorad pensionsförmån kommer att ske årsvis per
automatik.
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha
anställning ska istället för första stycket gälla att förtroendevald som kan styrka att
pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med
verifierat belopp.
Förlorad semesterförmån

§5
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på
vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.
Särskilda arbetsförhållanden mm

§6
Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till. sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om sChablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.
ARVODEN MM
Arsarvode

§?
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid
har rätt till årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
I arvodet ingår samtliga kommunala uppdrag.

3
Arsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas
på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.
Begränsat arvode (ordförandearvode)

§8
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till
begränsat arvode i den utsträckning som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
I ordförandens arvode ingår uppgifter som planering och ledning av kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens/utskottens arbete, justering av protokoll, beredning av
ärenden och förberedelser inför sammanträden, upprättande av föredragningslista,
löpande kontakter med berörd personal etc.
Arvode utgår till ordförande vid deltagande i protokollfört sammanträde och kurs/
konferens samt förrättning.
Arvode för sammanträden mm

§9
Ledamöter och ljänstgörande och icke ljänstgörande ersättare i kommunfullmäktige
erhåller fast arvode enligt bilaga.
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till inläsningsarvode samt grundoch timarvode med belopp och på sätt som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Inläsningsarvode innebär att samtliga valda ledamöter och ersättare erhåller arvode för
sammanträde med kommunstyrelsen, dess utskott samt individnämnd, dock inte
kommunstyrelsens tema-au, enligt bilaga.
Valda ledamöter och ersättare som representerar parti i kommunfullmäktige och som
har närvaro- och yttranderätt enligt kommunstyrelsens/nämndens arbetsordning,
erhåller grund- och timarvode enligt bilaga.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande
har inte rätt till arvode med ett högre sammanlagt belopp än det som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald som deltar i sammanträden mm enligt § 2b-c har rätt till grund- och
timarvode enligt bilaga.
För jourtjänstgöring har förtroendevalda som inte är årsarvoderade rätt till arvode
motsvarande ett inläsningsarvode/dygn enligt kommunfullmäktiges beslut, enligt
bilaga.
Borgerlig vigselförrättare har rätt till arvode per vigsel, enligt bilaga.
De förtroedevalda som är berättigade till arvode enligt reglementet och som väljer
digitalt alternativ för utskick av sammanträdeShandlingar får ett extra månadsarvode,
enligt bilaga.
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Kommunal pension

§ 10
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
Resekostnader

§ 11
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i rese- och traktamentsavtalet.
Barntillsynskostnader

§ 12
Ersättning betalas till icke årsarvoderad förtroendevald för kostnader som uppkommit
till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn
som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla
12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning
betalas dock med högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

§ 13
Ersättning betalas till icke årsarvoderad förtroendevald för kostnader som uppkommit
till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av
funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas dock med högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt
bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

§14
Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättningen betalas dock med
högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Övriga kostnader

§ 15
För andra kostnader än som avses i §§ 11-14 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
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Hur man begär ersättning

§ 16
För att få ersättning enligt §§ 3-6 och 11-15 ska den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller utskottens sekreterare eller till annan som utsetts
att ta emot dem.
Arvoden enligt §§ 7-9 betalas ut utan föregående anmälan.

§17
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 4 andra stycket ska framställas i samband med pensioneringen dock senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför
sig.
Tolkning av bestämmelserna

§ 18
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
Utbetalning

§ 19
Arsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas löpande per månad.
BOLAGEN
Arvode

§ 20
Norabostäder AB och Nora Fastighet AB
Månadsarvode per bolag uppgår till 2 500 kronor till ordförande, 1 000 kronor till vice
ordförande samt 750 kronor till respektive ledamot. Arvodet justeras med hänsyn till
den genomsnittliga löneutvecklingen för anställda i Nora kommun. Basår är 2013.
Arvode för revisor i helägda bolag är 1 000 kronor per bolag och år.
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§3

Förlorad arbetsinkomst
Verifierat belopp

"

Schablonbeloppet utgör sjukpenninggrundande lön

§ 3a

Förlorad arbetslöshetsersättning
Verifierat belopp

"

Schablonbeloppet utgör dagpenninggrundande ersättning

§ 3b

Förlorad föräldrapenning
Verifierat belopp

"

Schablonbeloppet utgör dagpenninggrundande ersättning.

§5

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp:

al

förlorad semesterersättning, maximalt: 12 % på utbetald ersättning
för förlorad arbetsinkomst

bl

förlorade semesterdagar, maximalt: samma som maximibeloppet för
förlorad arbetsinkomst/dag

"

Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§7

Arsarvode

Arsarvodet är beräknat på 80 % av arvodena för ledamöter i Sveriges Riksdag som för
år 2014 är 61 000 kronor/månaden/heltid. Uppräkning sker per den 1 januari året efter
att arvodet för Sveriges Riksdags ledamöter beslutats.
1. Kommunstyrelsens ordförande som är heltidsengagerad förtroendevald med
sysselsättningsgrad 100% och uppbär arvode för år 2015 med 48 800 kr/månad/
heltid.
2. Socialutskottets samt barn- och ungdomsutskottets ordföranden, deltidsengagerade
förtroendevalda med sysselsattningsgrad 60 %, uppbär arvoden baserat på
kommunstyrelsens ordförandens heltidsarvode.
3. Oppositionsrådet, deltidsengagerad förtroendevald med sysselsättningsgrad 60 %,
uppbär arvode baserat på kommunstyrelsens ordförandens heltidsarvode.

De årsarvoderade har rät! till 33 dagars betald ledighet/år.
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§8

Begränsat arvode grundas på 80 % av arvode för ledamöterna i
Sveriges Riksdag och utgår efter sysselsättningsgrad enligt nedan.

1.

Ordförande i fullmäktige

10 %

2.

1:e vice ordförande i fullmäktige

5%

3.

2:e vice ordförande i fullmäktige

5%

4.

Ordförande i barn- och ungdomsutskottet

60 %

5.

Ordförande i socialutskottet

60 %

6.

Oppostionsråd

60 %

7.

Ordförande för revision

4%

8.

Ordföranden i valnämnden

1%

§9

Arvode för sammanträden mm

Fast arvode för kommunfullmäktige = 400 kronor/sammanträde, basår 2015.
Inläsningsarvode = 138 kronor/sammanträdelledamot, ersättare, basår 2014.
Inläsningsarvode = 138 kronor/dygn för jourtjänstgöring enligt, basår 2014.
Det fasta arvodet för fullmäktige och inläsningsarvodet uppräknas enligt de
årsarvoderade förtroendevaldas arvoden enligt § 7 i denna bilaga.
Grundarvode, dvs första sammanträdestimmen: basbeloppet x 0,1
30 dagar
Timarvode: basbeloppet x 0,1
165 timmar
Maximalt timarvode per dag: 8 timmar
Maximalt arvode för förlorad arbetsförtjänst: 8 timmar
Arvode till borgelig vigselförrättare

=700 kronor/vigsel

Arvode för digital hantering av sammanträdeshandlingar = 60 kronor/månaden

§ 10

Arvode för valförrättare

Timarvode för valförrättare fastställs av valnämnden

§ 11

Barntillsynskostnader, maximalt

250 kr/dag, basår 2014

§ 12

Kostnader för vård och tillsyn av
handikappad eller svårt sjuk, maximalt:

250 kr/dag, basår 2014

Kostnader enligt §§ 11 och 12 uppräknas enligt de årsarvoderade förtroendevaldas
arvoden enligt § 7 i denna bilaga.

§ 13

Funktionshindrad förtroendevalds
särskilda kostnader,

verifierat belopp

