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Sammantradesdatum Sida 

2020-09-16 71 

Lu § 57 dnr ks2020-313 

Förslag till informationssäkerhetspolicy 

Kommundirektören och säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse 
i ärendet. Informationssäkerhetspolicy är ett dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 

Nora kommuns revisorer har vid en granskning konstaterat att kommun
styrelsen inte har sett till att det finns aktuella styrdokument som tydligt 
klargör vilka krav som ställs och hur arbetet med IT-säkerhet ska bedrivas. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2019, § 167, att ge kommun
direktören i uppdrag att ta fram styrdokument med tillhörande tillämpnings
föreskrifter som klargör vilka krav som ställs och hur IT-säkerheten ska 
bedrivas inom hela förvaltningen. 

Informationssäkerheten begränsas inte enbart till IT-säkerhet utan omfattar 
information i alla dess former oavsett hur informationen lagras, bearbetas 
och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, 
bilder och film. Den kan hanteras med stöd av IT, på papper eller direkt av 
människor i form av tal. En informationstillgång innebär allt som innehåller 
information och allt som bär på information. 

Förslaget till informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering inom Nora kommun och kompletterar kommunens 
övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunförvaltningen 
omfattas av policyn vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om 
lokala regler som avviker från denna. Undantag kan gälla för kommunala 
bolag om det finns laglig grund. 

Under hösten 2020 kommer förvaltningen att ta fram riktlinjer för informa
tionssäkerhet som konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med mer 
detaljerad information och hur information får hanteras inom kommunen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Nora kommun samt 

att informationssäkerhetspolicyn gäller till och med den 1 juni 2023. Därefter 
ska dokumentets giltighetstid följa kommande mandatperioder. 

Justerares sign 

fb 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2020-09-16 72 

Lu § 58 dnr ks2020-271 

Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för MAS, 
patientjournaler och övriga hälso- och sjukvårdsdokument 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en 
dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen 
och hur dessa ska hanteras. Upprättandet ska ske i samråd med 
kommunarkivets företrädare. 

Revideringen gäller dokumenthanteringsplan för medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS, patientjournaler samt övrig hälso- och sjukvårds
dokumentation. Patientjournaler ska sparas i minst 10 år efter att den 
sista uppgiften förts in i handlingen. 

Enligt arkivreglementet ska dokumenthanteringsplaner revideras årligen. 
Dokumenthanteringen ska överensstämma med verkligheten och förslag 
till reviderad dokumenthanteringsplan ska spegla förvaltningsorganisationen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslag till dokumenthanteringsplan för MAS, patientjournaler 
samt övrig hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

0:0 
Utdragsbestyrkande 
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Lu § 59 dnr ks2020-271 

Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för 
verksamhetsområde Tillväxt och utveckling 

Enligt kommunens arkivreglemente ska va~e myndighet upprätta en 
dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och 
hur dessa ska hanteras. Upprättandet ska ske i samråd med kommun
arkivets företrädare. 

Enligt arkivreglementet ska dokumenthanteringsplaner revideras årligen. 
Dokumenthanteringen ska överensstämma med verkligheten och förslag till 
reviderad dokumenthanteringsplan ska spegla förvaltningsorganisationen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

alt anta upprättat förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för 
verksamhetsområde Tillväxt och utveckling. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 60 dnr ks2020-371 

Förslag till internkontrollplan 2020 

Enligt kommunens interkontrollplan över ekonomi och verksamhet ska 
respektive verksamhetschef redovisa en internkontrollplan för verksamhets
året i samband med att internbudgeten antas av kommunstyrelsen. Intern
kontrollplanen visar vilka områden, uppdrag och rutiner som ska omfattas av 
granskningen under en viss period. 

Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån riskbedömning av konse
kvens och sannolikhet. Det innebär att områden ska prioriteras där sanno
likheten är stor att fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga 
konsekvenser. 

Den som är kontrollansvarig ska redovisa uppföljning av interkontrollplanen 
till berörd ansvarig vilket framgår av planen. Allvarliga brott och brister som 
upptäcks i samband med granskning ska omedelbart rapporteras till 
närmaste överordnad eller till kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av planen sker kontinuerligt under året och återrapporteras till 
ekonomichefen. Resultatet rapporteras till kommunstyrelsen i samband med 
bokslutsredovisningen. Riskbedömningsmatrisen visar vad bedömningar av 
konsekvenser och sannolikhet kan innebära. 

I förslaget till internkontrollplan redovisas förslag till områden, uppdrag och 
rutiner som ska omfattas av granskningen 2020 per verksamhets
område/avdelning. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta internkontrollplan för 2020 

Justerares sign 

Utdragsbestyrka nde 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 61 dnr ks2020-402 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommun är 
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlems
organisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs av föreningens helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB. Dotterbolagets kreditvärdighet bärs 
upp aven solidarisk borgen från medlemmarna vilket bidrar till att göra 
dotterbolaget till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 

I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomisk förening förlagslån från 
medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med lånet var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i dotterbolaget Kommuninvest i 
Sverige AB i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de 
nivåer som krävs av Finansinspektionen. Den ekonomiska föreningen har 
därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån till 
dotterbolaget. 

Nora kommuns förlagslån till den ekonomiska fören ingen uppgår till 
1 300 000 kronor inklusive ränta. 

Genom att regler har ändrats fyller inte längre förlagslånen den tänkta 
funktionen och det befintliga förlagslånet har sagts upp och återbetalats till 
den ekonomiska föreningen. Även förlagslånen från medlemmarna till den 
ekonomiska föreningen har sagts upp av föreningen och ska betalas tillbaka 
till medlemmarna. 

Eftersom dotterbolaget de kommande åren behöver nytt kapital erbjuds de 
medlemmar som bidragit med förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till den ekonomiska föreningen 
och därmed betala in motsvarande belopp till den ekonomiska föreningen 
i form aven kapitalinsats. 

För medlemskap i den ekonomiska föreningen krävs en kapitalinsats genom 
en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämma 2020 beslutades att 
nivån ska vara 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner. Detta ska alla ha uppnått vid utgången av 2024. Nivån 
är kopplat till en årlig trappa där kravet ökar succesivt under kommande fyra 
åren från 900 kronor per invånare år 2020 till 1 300 kronor per invånare år 
2024. 

Justerares sign 

lPo 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Nora kommun har ett förlagslån om 1 300 000 kronor som föreslås att 
omsättas till insatskapital. Det innebär att kommunen betalar in hela beloppet 
senast den 20 november 2020 och därmed ökar kommunens insatskapital 
med motsvarande belopp. 

För att uppnå kravet på insatskapital för 2021 behöver ingen ytterligare 
insättning genomföras. Tidigast den 30 juni 2022 behöver kommunen betala 
in 770 400 kronor för att uppfylla kravet på insatskapital för år 2022. 

Därefter behöver kommunen betala in 1 035 200 kronor senast den 30 juni 
2023 och samma belopp senast den 30 juni 2024. 

Nora kommuns nuvarande insatskapital är 9316800 kronor. Omsätts 
förlagslånet till insatskapital är kommunens insatskapital den 20 november 
2020 10 616 800 kronor. Med ovan föreslagna inbetalningar är Nora 
kommuns insatskapital den 30 juni 2024 totalt 13457 600 kronor. 

Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun ska till Kommuninvest Ekonomiska förening betala in ett 
insatsbelopp om 13457 600 kronor samt att kommunstyrelsen ges 
befogenhet att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk 
förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024 upp till ett belopp som motsvara 1 300 kronor per invånare 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att utse ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt ovanstående beslut 

att Nora kommun ska se till att protokollet från fullmäktiges möte med beslut 
enligt ovan inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis ska finna tillgängligt för 
Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan 

att omsätta förlagslånet om 1 300 000 kronor till insatskapital senast den 
20 november 2020 samt 

att i budget för år 2022 avsätta 770 400 kronor, för år 2023 avsätta 
1 035 200 kronor och för år 2024 avsätta 1 035 300 kronor för insats
kapitalen och tid plan. 

Justerares sign 

cJ?o 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 62 dnr ks2017 -711 

Kort information om de politiska partiernas svar med anledning 
av remiss om utredningen av den politiska organisationen 

Kommundirektören informerar om att svaren som kommit in frän partierna 
skiljer sig en del ät. Allt ifrän att i stort sett vara kvar i nuvarande organisation 
men med en del förbättringar enligt utredarna till förslag pä att införa tvä och 
fyra nämnder. 

Pä ledningsutskottet den 14 oktober kommer kommundirektören att 
presentera en mer detaljerad analys av de inkomna svaren. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be § [§ 
Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nei Avs 

Solveig Oscarsson (S), ordf X 

Håkan Kangert (M) vice ordf X 

Hans Knutsson (S) X 

Eija Ahonen Pettersson (M) X 

Birgitta Borg (L) X 

Lars-Erik Larsson (NP) X 

Andreas Vidlund (SO) -
Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Jonas Akerman (S) 

John SundelI (KO) X 

Benqt Maqnusson (LPo) 

Närvarorätt 

Vice kso Tom Rymoen (M) X 

Oppositionsråd Pia-Maria Johansson (LPo) 
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