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§ 15.
Antagande av kommungemensam arbetsordning för
deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder
Beslut
Krisledningsnämnden antar kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i
kommunstyrelsen och nämnder. (Bilaga 1)
Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutat att införa möjligheten för ledamöter (och därigenom även tjänstgörande
ersättare) att delta i sammanträden på distans. Den nya § 45 i reglementet för styrelse och
nämnder är:
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarade på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar i förväg anmäla detta till
kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i styrelsen/nämnden.
Utifrån den sista meningen föreslås en kommungemensam arbetsordning för att hantera
deltagande på distans i nämnder och kommunstyrelsen.
Deltagande på distans är ett komplement till det fysiska sammanträdet. Det är inte möjligt att
genomföra sammanträdet i sin helhet digitalt och SKR anser att presidiet och protokollförare
ska befinna sig i lokalen.
Arbetsordningen omfattar nämnder och kommunstyrelsen. Övriga nämnder och
kommunstyrelsen har behandlat ärendet, utom valnämnden som har få sammanträden.
Beslutsunderlag
Kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder
Nu gällande reglemente
Beslutet skickas till
Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden/kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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§ 16.

Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun

Beslut
Krisledningsnämnden utser Qnister AB som nämndens dataskyddombud från det att avtal
tecknats.
Nuvarande dataskyddsombudet Johanna Widenberg entledigas från uppdraget.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra en
omfördelning av resurser (dnr KS-2020-388). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars
kommun föreslås Qnister AB. Företag tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till
dataskyddsförordningen och vann upphandlingen.
Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det
finnas ett dataskyddsombud i en organisation av Östhammars kommuns storlek. Alla nämnder
under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är möjligt att utse ett
gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet ska övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om
hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna
styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är
inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga,
det vill säga de olika nämnderna.
Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett
dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha.
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för
Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Varje nämnd gör en egen anmälan på Datainspektionens hemsida.
Uppdraget som dataskyddsombud i Östhammars kommun innehas för närvarande av Johanna
Widenberg. Uppdraget hör organisatoriskt till kommunledningsförvaltningen, enheten
Lednings- och verksamhetsstöd. Widenberg är anställd som kommunarkivarie vid samma
enhet. I och med att med att kommunstyrelsen/nämnden utser ett nytt dataskyddsombud
entledigas hon från uppdraget som dataskyddsombud.
Beslutet skickas till
 Qnister AB
 HR-chef Pauliina Lundberg
 Dataskyddsombud (avgående) Johanna Widenberg
 Datainspektionen via blankett:
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankettdataskyddsombud.pdf

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-06-30

Sid

5 (5)

Krisledningsnämnd
Händelse: covid-19
Dnr KS-2020-170

§ 17.
Beslut om krisledningsnämnden ska vara i funktion och
överta uppgifter
Beslut
Krisledningsnämnden är i funktion över sommaren för att hantera ärenden som ordförande i
annan nämnd bedömer inte bör hanteras inom ordinarie delegation till ordförande, så kallat
ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen.
Krisledningsnämnden sammanträder 2020-08-25 för att ta ställning till om nämnden fortsatt
ska vara i funktion.
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden i Östhammars kommun styrs av reglemente för styrelse och nämnder
och av plan för ledning och samordning vid samhällsstörning. Av detta följer att nämnden får
överta delar eller hela verksamhetsområdet från övriga nämnder i den utsträckning som
nämnden finner nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för ordföranden, vice ordföranden,
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och kallas till
sammanträde.
Krisledningsnämnden har att ta ställning till ifall nämnden fortsatt ska vara i funktion.
Ärendets behandling
Krisledningsnämnden beslutade 2020-03-18, § 1:
Krisledningsnämnden beslutar att vara i funktion. Tills vidare ska nämndens ledamöter och
ersättare hållas informerade via e-post. Ordförande kallar till nästa sammanträde när staben
påtalat behov av beslut i någon fråga eller när det är dags att återgå till normal organisation.
Övertagande av uppgifter beslutas efter att sammanträdets informationspunkter har
behandlats.
Nämnden har därefter hanterat ett antal ärenden vid sammanträdet 2020-03-18, 2020-03-24
och 2020-03-27. Samtliga ärenden har rört situationen med smittspridning av covid-19.
Situationen har närmat sig ett normalläge.
Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C)
 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefine Nilsson (C)
 Bygg- och miljönämndens ordförande Tomas Bendiksen (S)
 Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S)
 Socialnämndens ordförande Lisa Norén (S)
 Valnämndens ordförande Camilla Strandman

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Arbetsordningen kompletterar reglementet och är kommunstyrelsens/nämndens sätt att
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden.
Det som gäller för ledamot gäller även för ersättare som ska tjänstgöra.

När distanssammanträden får användas
§1
Närvaro vid sammanträden ska huvudsakligen ske med fysisk närvaro i sammanträdesrummet. Ordförande får besluta att ledamot får delta på distans om särskilda skäl föreligger.
Närvaro på distans är ett sätt för att säkerställa beslutsförheten i nämnder och
kommunstyrelsen. Om flera ledamöter, ej tjänstgörande ersättare, andra som har närvarorätt
och/eller tjänstepersoner anmäler önskemål om att delta i sammanträdet på distans och
ordförande avser att tillåta detta för ett begränsat antal ska alltid ledamöter prioriteras.
Därefter kan ej tjänstgörande ersättare, andra som har närvarorätt och tjänstepersoner ges
möjlighet att delta på distans.
Ordförande i ett utskott får besluta att ledamot får delta på distans under samma
föreutsättningar och på samma villkor som i styrelse/nämnd.
§2
Ordförande och sekreterare ska alltid delta i sammanträdesrummet som angetts på kallelsen
till sammanträdet. Vice ordförande bör delta i sammanträdesrummet.

Åtgärder inför, under och efter sammanträdet
§3
Ledamot ska säkerställa att:
 Önskemål att delta på distans anmäls senast 14 dagar före sammanträdet till
kommunstyrelsens/nämndens kansli med e-post.
 Den tekniska utrustningen inklusive uppkoppling vid behov testas inför sammanträdet
så att kraven på ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor uppfylls. Sådant test bokas
med kommunstyrelsens/nämndens kansli.
 Lokalen där ledamoten befinner sig under sammanträdet är så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
§4
Ordförande ska säkerställa att:
 Löpande ta del av önskemål att delta på distans.
 Besluta om deltagande på distans beviljas senast dagen efter det att kallelsen till
sammanträdet har skickats ut.
 Ärenden där sluten omröstning kan krävas, det vill säga ärenden om val eller
anställning, inte behandlas på sammanträde där ledamot ska delta på distans.
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 Sammanträdet inleds med upprop för att säkerställa vilka som närvarar (i rummet eller
på distans).
 Kontrollera inför beslutsfattande att alla beslutande är närvarande.
 Mötet ajourneras om ledamot som deltar på distans förlorar överföring av ljud
och/eller bild. Om anslutningen inte går att återupprätta är ledamoten inte längre
närvarande. Då ska ersättare tjänstgöra.
 Talarordning hålls och att alla närvarande (i rummet eller på distans) endast talar då de
begärt ordet.
§5
Kommunstyrelsens/nämndens sekreterare ska säkerställa att:





Önskemål från ledamöter att delta på distans skickas vidare till ordförande snarast.
Teknik-test bokas med de som får deltagande på distans beviljat av ordförande.
Bokning i verktyg för deltagande på distans sker med de som fått detta beviljat.
Tillkommande handlingar och presentationer som föredragande tjänstepersoner vill
hänvisa till finns tillgängliga i kommunstyrelsens/nämndens arbetsrum.
 Administrera närvaron under sammanträdet.

Säkerhet och sekretess
§6
Endast ärenden där harmlösa personuppgifter framgår och ärenden som inte omfattas av
sekretess får behandlas om någon deltar på distans. Med harmlösa personuppgifter avses
personuppgifter som inte är sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen, eller
räknas som känsliga eller extra skyddsvärda enligt Dataskyddsförordningen.
§7
Ordförande får avbryta och ytterst frånta ordet från den som otillåtet yppas personuppgifter
eller sekretesskyddade uppgifter.

