Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JJl

Sammanlrädesdatum

Stockholms läns
landsting
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2018-09-21

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 67

Dnr 2018-000154 106

Policys, riktlinjer med mera inom personalområdet
Beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner förslag till beslutsnivåer för policys, riktlinjer med mera
inom personalområdet.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2016 ombildades Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes sjukvård och omsorg till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
i Norrtälje (KSON). Inför detta erbjöds personalen verksamhetsövergång, med
oförändrade villkor, från Norrtälje kommun till KSON. För att uppfylla detta
beslutade förbundets dåvarande direktion 2015-11-26 att anta ett antal policys,
riktlinjer med flera styrande dokument som då gällde inom Norrtälje kommun
att även gälla KSONs förvaltning.
Beslutsgång

1. Direktion för Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se)

Utdragsbestyrkande
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2018-06-20
Dnr: 2018-154-106

Till
Direktionen 2018-09-21

Handläggare:
Henrik Hagblom

Policys, riktlinjer med mera inom personalområdet
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner
förvaltningens förslag till beslutsnivåer för policys, riktlinjer med mera inom
personalområdet.

Christian Foster
Förbundsdirektör

Bakgrund
Den 1 januari 2016 ombildades Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård
och omsorg till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Inför
detta erbjöds personalen verksamhetsövergång, med oförändrade villkor, från Norrtälje
kommun till KSON. För att uppfylla detta beslutade förbundets dåvarande direktion 201511-26 att anta ett antal policys, riktlinjer med flera styrande dokument som då gällde inom
Norrtälje kommun att även gälla KSONs förvaltning (se tabell nedan).
Nuläge
Arbetet med att etablera KSON som en självständig myndighet har pågått sedan starten
2016. Nu finns exempelvis personalorganisationer etablerade liksom samverkan mellan
dessa och KSON som arbetsgivare. Därmed uppstår frågan om vem som har rådighet att
revidera personalens villkor i form av policys, riktlinjer med mera. Då direktionen beslutat
om samtliga dessa äger inte förbundsdirektören rådighet att, efter samverkan med
personalorganisationerna, revidera dessa.
Förvaltningens förslag
Av de policys, riktlinjer med flera styrande dokument som fastställdes av direktionen 2015
föreslår förvaltningen att ansvaret för flera av dessa delegeras till förbundsdirektören i
enlighet följande tabell:

POSTADRESS

BESÖKS ADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7
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TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Tabell.
Dokument fastställda av direktionen 2015-11-26 samt förslag till ny beslutsnivå.
Dokument
Arbetsmiljöpolicy
Belöningar, uppvaktning samt övriga förmåner
Bilersättningsavtal
Drogpolicy
Kommunikationspolicy
Löneväxling till pension
Medarbetare- och lönedialogmodellen
Personalpolitiskt program
Plan för likabehandling
Policy för representation
Policy mot mutor
Rekryteringsguide
Rekryteringspolicy
Resepolicy
Riktlinje för arbete mot sexuella trakasserier
Riktlinje för bedömning av bisysslor
Riktlinje för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering
Riktlinje för hot och våld
Riktlinje för kränkande särbehandling
Riktlinje för rehabilitering
Riktlinje för rökfri arbetstid
Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete
Riktlinjer vid dödsfall
Rutiner vid anmälan av arbetsskada eller tillbud
Samverkansavtal
Årsarbetstidsavtal

Förslagen till ny beslutsnivå
Direktionen (oförändrad)
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Direktionen (oförändrad)
Direktionen (oförändrad)
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Direktionen (oförändrad)
Direktionen (oförändrad)
Direktionen (oförändrad)
Förbundsdirektören
Direktionen (oförändrad)
Direktionen (oförändrad)
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören
Förbundsdirektören

De styrdokument som föreslås delegeras till förbundsdirektören kommer därmed att vara
tillämpliga för KSONs förvaltning, medan de som direktionen även fortsättningsvis
föreslås besluta om föreslås gälla hela koncernen, det vill säga direktionen själv, KSONs
förvaltning och TioHundra AB. Vid revidering av policys bör även frågan om dessa även
ska gälla utförare bestämmas och konsekvenserna av detta beskrivas.
Bilagor
1) Sammanträdesprotokoll 2015-11-26, Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes sjukvård och omsorg.
2) Tjänsteutlåtande 2015-11-09, Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg registreras som arbetsgivare, tecknande av kollektivavtal
samt antagande av lokala avtal för anställda.
Beslut skickas till
Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se)
POSTADRESS

BESÖKS ADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORG ANIS ATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och omsorg
Datum

2015-11-26

Tid

13.00 - 15.00

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Beslutande

Ulrika Falk (S) Norrtälje kommun
Torbjörn Rosdahl (M), SLL

Övriga deltagare

Kjell Jansson (M) Norrtälje kommun
Erika Ullberg (S) SLL
Annica Johansson, Norrtälje kommun
Henrik Gaunitz, SLL
Gabriella N oren, SLL
Agneta Marmestrand-Ruud, SLL
Kjell Öhrström, politisk sekreterare
Carina Idenfors-Norrbacka, Norrtälje kommun
Fredrik Cederblom, Norrtälje kommun

{
Justerat

c.~
Torbjörn Rosdahl

Ulrika Falk
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Nontäljes sjukvård och omsorg
Sammanträdesdatum 2015-11-26
Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

2015-12-02

(

Förvaringsplats
för protokoll

Unde»hift

L

2015-12-28
Ledningskontoret, Norrtälje kommun

w~ YL

Utdragsbestyrkande_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

(

(

'

(

(
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Beslutsärenden
§1

Mötets öppnande
Ordförande Torbjörn Rosdahl hälsar de närvarande välkomna
och förklarar sammanträdet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Kommunalförbundet beslutar
att godkänna dagens föredragningslista.

Tid för justering
Kommunalförbundet beslutar
att protokollet ska justeras den 3 december.

§4

Yttrande över ärendet Förändrad organisation och
styrning av Tiohundraverksamheten
Kommunalförbundet beslutar
att inte ha någon eriman mot förslagen över förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten

§s

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg registreras som arbetsgivare,
tecknande av kollektivavtal samt antagande av lokal
avtal för anställda
Kommunalförbundet beslutar
att uppdra till firmatecknare att registrera kommunalförbundet som arbetsgivare hos Skatteverket
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att ansöka om medlemskap hos Pacta samt anta deras kollektivavtal
att anta de policyer och styrdokument som gäller lokalt för
anställda i Norrtälje kommun enligt bifogat
att teckna avtal med hela Företagshälsovård AB och Falck hälsopartner

(

(
att teckna avtal med Benify avseende förmånsportalen
att uppdra till biträdande förbundsdirektör att underteclma
handlingarna

(_

§6

(

Antagande av delegationsordning, dokumenthanteringsplan och arkivreglemente för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg

att anta föreliggande delegationsordning
att anta föreliggande dokumenthanteringsplan
{

(

att anta Nontälje kommuns arkivreglemente som sitt eget
med det undantaget att kommunalförbundet är sin egen arkivmyndighet
att delegera tillsynen över förbundets arkivverksamhet till
arkivmyndigheten i Norrtälje kommun
att delegera med rätt att vidarefördela arbetsmiljöansvaret för
förbundet till förbundsdirektören

(

(
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§7

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg ingår som en del i Norrtälje
kommuns koncernkontostruktur och antagande av
finanspolicy
Kommunalförbundet beslutar
att kommunalförbundets plusgirokonto 1659872-4 ska ingå i
Norrtälje kommuns koncernvalutakontosystem
att uppdra till firmatecknare att underteckna nödvändiga
handlingar mot Nordea och Norrtälje kommun
att uppdra till förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör att tillsammans med Norrtälje kommuns internbank
utreda hur stor kreditlimit kommunalförbundet behöver i
Norrtälje kommuns koncernvalutakonto
att anta Norrtälje kommuns finanspolicy som sin egen

§8

Utse firmatecknare för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg
Kommunalförbundet beslutar
att bemyndiga kommunalförbundets ordförande Torbjörn
Rosdahl (M) eller vid dennes frånvaro vice ordförande Ulrika
Falk (S) att i förening med förbundsdirektör Henrik Gaunitz
eller i dennes frånvaro biträdande förbundsdirektör Annica
Johansson teckna Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje sjukvård och omsorgs firma.

Utse personuppgiftsombud för kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg
Kommunalförbundet beslutar
att utse Sofia Klegard Bergstad till personuppgiftsombud för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att gälla
från och med den 1 januari 2016.

6 (7)

§ 10

Fastställande av sammanträdesdatum 2016 för
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
sjukvård och omsorg
Kommunalförbundet beslutar
att fastställa följande datum för sammanträden 2016
28 januari, 25 februari, 23 mars, 19 april, 12 maj, 22 juni, 8
september, 12 oktober, 8 december

§ 11

Antagande av krisledningsplaner för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg
Kommunalförbundet beslutar
att anta föreliggande krisledningsplan för Norrtälje kommun
att anta föreliggande plan för Krisberedskap, Stockholms läns
landsting

§ 12

Utkast till arbetsordning för samrådsgrupper för
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Kommunalförbundet diskuterar förslaget.

§ 13

Övriga frågor
Sammanträdet avslutas med att ledamöterna tackar för gott
samarbete samt väl utfört arbete av förvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-09

NORRTÄLJE
KOMMUN
Handläggare: Almica Johansson
Telefon: 0176-71027
E-post: annica.johansson@norrtalje.se

Till
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Nontälje Sjukvård och omsorg

Dnr:

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norr,tälje sjukvård
och omsorg registreras som arbetsgivare, tecknande av
kollektivavtal samt antagande av lokala avtal för anställda
Förslag till beslut
Kommunalförbundet beslutar
Att

uppdra till firmatecknare att registrera kommunalförbundet som
arbetsgivare hos Skatteverket,

Att

ansöka om medlemskap hos Pacta samt anta deras
kollektivavtal,

Att

anta de policyer och styrdolrument som gäller lokalt för
anställda i Nontälje kommun enligt bifogat,

Att

teckna avtal med Hela företagshälsovård AB och Falck
hälsopa1tner, samt

Att

teckna avtal med Benify avseende förmånsportalen.

Att

uppdra till biträdande förbundsdirektör att unde1teckna
handlingarna.

Hemik Gaunitz
Förbundsdirektör

Annica Johansson
Biträdande förbundsdirelctör

Beskrivning av ärendet

Registreras hos Skatteverket som arbetsgivare

POSTADRESS

BESÖKSAORESS

TELEFON

E-POST

Box 800, 761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

0176-710 00

kommunstyrelsen@norrtalje.se

3 20 65-5

ORGANISATION SN UMMER

TELEFAX

WEBB

BANK GI RO

212000-0217

0176-711 04

norrtalje.se

451-7694

norrtalje . se

PL U SG I RO

KOMMUNSTYRELSEKONTORET

NORRTÄLJE
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-09

När sjukvård- och omsorgsnämndens verksamhet blir kommunalförbundet
arbetsgivare och måste därmed registreras för arbetsgivaravgifter och preliminär
skatt.

Kollektivavtal
Kommunalförbundet ansöker om medlemskap i Pacta som har samma i st01t sett
likalydande kollektivavtal som kommunen. Det innebär att anställda på
sjukvårds- och omsorgskontoret kommer att omfattas av lika anställningsvillkor
som idag.
Lokala policyer och styrdokument för anställda i Norrtälje kommun
För att de anställda på Sjukvårds- och omsorgskontoret initialt ska få i princip
samma villkor efter verksamhetsövergången som innan behöver
kommunalförbundet anta Nontälje kommuns lokala policyer och styrdokument
för personal.
Policys, riktlinjer och andra styrande dokument inom personalo1mådet som
föreslås gälla är:
• Arbetsmiljöpolicy
• Drogpolicy
• Rela'yteringspolicy
• Resepolicy
• Policy för representation
• Policy mot mutor
• Kommunikationspolicy
• Riktlinje för hot och våld
• Riktlinje för laänkande särbehandling
• Riktlinje för rehabilitering
• Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete
• Riktlinje för rökfri arbetstid
• Riktlinje för arbete mot sexuella trakasserier
• Riktlinjer vid dödsfall• Riktlinje för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering
• Riktlinje för bedömning av bisysslor
• Samverkansavtal
• Årsarbetstidsavtal
• Plan för likabehandling
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-09

Löneväxling till pension
Belöningar, uppvaktning samt övriga förmåner
Bilersättningsavtal
Personalpolitiskt program
Medarbetare- och lönedialogmodellen
Rekryteringsguide
Rutiner vid anmälan :,iv arbetsskada eller tillbud

Företagshälsovård
Noniälje kommun har i dag avtal med HELA avseende företagshälsovård samt
Falck hälsopartner avseende medicinska bedömningar. Kommunalförbundet
föreslås teckna så kallat hängavtal med dessa för att de anställda ska få samma
möjligheter som i dag.
Avtalet med Hela omfattar:
• Stöd/expertresurs i utveckling av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete
• Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
• Riskbedömning av arbetsmiljön
• Revision av arbetsmiljöplaner
• Expertstöd i kommunens lokala samverkansgrupper
• Deltagande som expertresurs vid skyddsronder
• Rådgivning till chefer och anställda vid personalproblem och vid
organisatoriska förändringar
• Rådgivning i enskilda missbruksärenden
Avtalet med Falck hälsopartner omfattar:
• Anvisningsläkmtjänst
• Medicinska bedömningar av arbetsförmåga
• N yanställningsundersökningar
• Tjänstbarhetsutredningar som beställs när en riskbedömning i det
systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det är motiverat att genomföra
medicinska kontroller av arbetstagare.
• Medicinska utredningar inför planeringen av arbetsinriktad rehabilitering
av anställda som förlorat hela eller delar av sin arbetsförmåga. Även
anställda som riskerar att långtidssjuksla-ivas - längre än 3 månader.
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NORRTÄLJE
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅ TANDE
2015-11-09

Förmånsportalen
Norrtälje kommun har i dag ett avtal med Benify avseende förmånsportalen. För
att personalen ska få samma möjligheter som i dag bör kommunalförbundet
teckna motsvarande avtal.
Förmånsp01talen innehåller:
• Lönespecifikation
• Avtal och villkor
• Pension och försäluing
• Friskvård
• Förmåner
• Personalkort

Ekonomiska konsekvenser
Ovanstående avtal, företagshälsovård och Benify förmånsportal bedöms ha en
kostnad på cirka 40 000 lu årligen.

Slut
Bilaga
Registrering som arbetsgivare hos Skatteverket
Kollektivavtal
Styrdokument l
Styrdokument 2 osv (Carina)
Avtal företagshälsovård
Avtal Benify
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