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dnr ks2014-211

Svar på motion 6/2014 om utvärdering av samarbeten
Therese Hoikkala

M

överlämnade motionen på fullmäktige den 6 juni 2014,

§ 84.
Motionären föreslog :
att en utvärdering sker av kommunens samarbeten med redovisning för
kostnader, syfte och hur syften har uppfyllts.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning som därefter överlämnade den till kommundirektören.
Kommundirektören har, med hjälp aven praktikant på administrativa
avdelningen, besvarat motionen.
Under år 2016 gjordes en inventering över vilka samarbeten Nora kommun
ingår i. En mer utförlig utredning över nyttan med samarbetena har dock inte
gjorts.
Nora kommun ingår i samarbeten som är nödvändiga för att kunna utföra det
lagstadgade ansvar som en kommun har, exempelvis räddningstjänst som
sker genom samarbetet med Nerikes Brandkår. Genom att samarbeta med
kommunerna i norra Örebro län, KNÖL, ingår kommunen till exempel i
Bergslagens överförmyndarnämnd och Samhällsbyggnad Bergslagen.
Andra samarbeten har dock en mer frivillig karaktär och kan handla om
tillväxt, utbyte av kunskap, främjande av natur och liknande. Utifrån
kriterierna i motionen skulle det vara mer relevant att utvärdera de
samarbeten som är frivilliga i sin karaktär.

En sådan utredning omfattar ca 15 olika samarbeten och kan bli relativt
omfattande. En utredning av kostnader kan innebära årskostnad och kringkostnader. För att utreda i vilken grad varje samarbete har uppfyllt sitt syfte
krävs en metodanvändning samt kontakt med olika aktörer. Samarbetena
har dessutom olika slags syften och mål vilket innebär att de troligen inte kan
värderas och mätas på samma sätt.
Motionärens föreslagna utredning skulle dock kunna ge en bättre bild av
vilka samarbeten Nora kommun ingår i, hur mycket resurser som läggs på
dessa samt om nyttan står i proportion till kostnaderna. Utredningen skulle
därmed kunna ligga till grund för framtida förhållningsätt eller beslut gällande
samarbeten.
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att, under förutsättning att fullmäk1ige bifaller motionen, uppdra till kommundirek1ören att ta fram former för utvärdering och rapportering av samarbeten.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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dnr ks2018-125

Svar på motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal
inom skola, vård och omsorg
Therese Hoikkala och Camilla Andersson Larsson (båda V) överlämnade
motionen på fullmäktige den 28 februari 2018, § 3.
Motionärerna föreslog:
att kommunen ser över möjligheten att ge tillägg för löneavdrag, på grund av
karensdag, till personal inom skola, vård och omsorg samt
att kommunen utreder vad detta skulle kosta för varje verksamhetsområde,
dvs barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Därefter beslutade ledningsutskottet att överlämna motionen
till personalchefen.
Personalchefen har, med hjälp aven praktikant på administrativa
avdelningen, besvarat motionen.
Sveriges riksdag beslutade den 23 maj 2018 att ersätta karensdagen med ett
karensavdrag. Avdraget kommer att vara 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning för den med arbetsberäknad sjukpenning. För den
som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med
kalenderdagsberäknad sjukpenning . Det senare gäller uppdragstagare då
personer som enbart får sin inkomst som egen företagare inte omfattas av
karensavdraget. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2019.
Syftet med att avskaffa karensdagen är ge rättvisare förutsättningar för olika
yrkesgrupper vid sjukfall. Förändringen ska främst gynna yrkesgrupper som
har andra arbetsförhållanden än 40 timmars veckor och/eller kontorstider, till
exempel personliga assistenter och vårdpersonal.
Eftersom de nya reglerna gäller från den 1 januari 2019 är en utredning är en
utredning angående lönetillägg för karensdagen inte relevant.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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dnr ks2019-019

Förslag till internbudget 2019 för kommunstyrelsens
verksamheteter
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 115, om budget för
år 2019 samt ekonomisk plan för åren 2020-2021.
Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamheter.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till internbudget 2019 för kommunstyrelsens
verksamheter.
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dnr ks2019-022

Förslag till ny dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen
Arkivaren har den 10 januari 2019 överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt
kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och hur dessa
hanteras. Planen ska tas fram i samråd med kommunarkivets företrädare.
Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att ge en överblick över
kommunförvaltningens allmänna handlingar och visar vilka handlingstyper
som ska bevaras eller gallras. Planen ska också förbättra personalens och
allmänhetens möjligheter att söka och hitta information.
Enligt kommunens arkivreglemente ska dokumenthanteringsplanen
revideras årligen. Planen ska överensstämma med verkligheten och
förslaget till reviderad plan speglar den nya förvaltningsorganisationen.
Revideringen baseras på ändringar i lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning.
Den reviderade planen gäller ekonomiavdelningen.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.
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dnr ks2018-620

Möjlighet till ökad insyn i utskotten
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 att ge kommundirektören
i uppdrag att se över möjligheten för de partier i kommunfullmäktige som inte
är representerade i utskotten att få ökad insyn i utskotten. Kommunstyrelsen
väljer utskott bland ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
För att öka insynen i utskotten finns möjlighet att införa insynsplats för de
partier som inte har representation. En insynsplats innebär rättighet till
närvaro men inte yttrande-, förslags- eller beslutanderätt. Detta är för att inte
jämställas med ersättare där de ersättare som inte ljänstgör har rätt att
närvara och även yttra sig.
Oppositionsrådet har rätt att närvara och yttra sig i de utskott där denne inte
har en vald plats.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte några platser i utskotten.
Fördelningen av Alliansens representation gör att Centerpartiet, Liberalerna
och Kristdemokraterna inte är representerade i alla utskott. Totalt är det
11 insynsplatser som skulle kunna vara aktuella.
Den beräknade kostnaden för ersättning för sammanträdesarvode,
dvs grund- samt timarvode, bygger på den antagna årsplanen vilket
innebär att utskotten sammanträder sex gånger vardera per år å fyra timmar
per gång. Det innebär 24 timmar per år per utskott gånger 11 insynsplatser,
totalt 264 timmar. Den totala årssumman för utskotten beräknas då till
ca 378 600 kronor.
I kommunstyrelsen är det endast Miljöpartiet som inte har representation.
Kostnaden för insynsplats, på samma sätt som i utskotten, är
ca 1 500 kronor per år beräknat på sex sammanträden å fyra timmar
per gång.
Den totala kostnaden per år för insynsplatser i utskotten och kommunstyrelsen är ca 380 000 kronor.
Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att man ska
invänta utredningen av den politiska organisationen innan eventuella
förändringar ska göras i organisationen.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att invänta utredningen av den politiska organisationen.
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dnr ks2019-040

Information om dataskyddsförordningen, GDPR
Projektledaren för Nora kommuns anpassning till dataskyddsförordningen,
GDPR, informerar.
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)
är till för att skydda den enskildas grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå
för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa
inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Förordningen ersatte personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018.
Det är nämnden som är personuppgiftsansvarig. I Nora kommun är det alltså
kommunstyrelsen som har det ansvaret.
Nora kommun och de kommunala bolagen har ett gemensamt dataskyddsombud i samarbete med kommunerna Lindesberg och Hällefor samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
I dataskyddsombudets roll ingår att övervaka att dataskyddsförordningen
följs samt informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga.
Nora kommun har också en projektledare som har uppdraget att anpassa
kommunens verksamheter till GDPR.
Kommunfullmäktige bör anta en integritetspolicy. Därefter ska kommunstyrelsen anta riktlinjer utifrån policyn. För verksamheternas arbete bör
rutiner arbetas fram utifrån policyn och riktlinjerna.
Projektledaren har för avsikt att lämna förslag till pOlicy som kan behandlas
av kommunstyrelsen och fullmäktige i april i år.
Ordföranden tackar för informationen.
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dnr ks2018-614

Svar på dataskyddsombudets frågor
Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. I enlighet med
förordningen har Nora kommuns tre nämnder; kommunstyrelsen, individnämnden och valnämnden, utsett ett dataskyddsombud.
Nora kommun och de kommunala bolagen har ett gemensamt dataskyddsombud i samarbete med kommunerna Lindesberg och Hällefor samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
I dataskyddsombudets roll ingår att övervaka att dataskyddsförordningen
följs samt informera och ge råd till den personuppg iftsansvariga.
Dataskyddsombudet har inlett en granskning av kommunstyrelsens registerförteckning som den personuppgiftsansvarige är skyldig att upprätta samt om
det finns en riktlinje för konsekvensbedömning. Dataskyddsombudet har
därför ställt frågor till kommunstyrelsen som ska besvaras senast den
1 februari. Kommunstyrels första sammanträde för 2019 är den 6 februari
och har därför fått anstånd att lämna svar på första sammanträdet.
Projektledaren för Nora kommuns anpassning till dataskyddsförordningen
har överlämnat svar på dataskyddsombudets frågor.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat svar såsom sitt eget och överlämna det till dataskyddsombudet.
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dnr ks2019-039

Kommundirektören informerar
Utvärdering av den politiska organisationen

Kommundirektören informerar om att ett underlag till anbudsförfrågan tagits
fram aven grupp bestående av politiker med kommundirektören som
sammankallande. Förfrågan har lämnats till aktörer utanför Nora för att
undvika att jävssituationer uppstår.
Två förslag har kommit in varav gruppen har enats om att anta revisions- och
rådgivningsföretaget KPMG. Gruppen kommer fortsättningsvis att vara
kontaktpersoner i ärendet. Tidplanen är att utvärderingen ska vara klar så
snart som möjligt.
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