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Plats och tid

Fagerstas kommunhus, klockan 10.30-11.15

Beslutande

Johanna Odö (S)
Marino Wallsten (S)

Övriga deltagande

Jan Johansson (M)

Utses att justera

Marino Wallsten (S)

Justeringens
tid och plats

Norbergs kommunhus den 25 maj 2020

Underskrifter

1 (7)

Stefan Granqvist, ekonomichef
Jon Ashbourne, kommunsekreterare

Sekreterare

….....................................................................………
Jon Ashbourne

Ordförande

….....................................................................………
Johanna Odö

Justerande

….....................................................................………
Marino Wallsten

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Norra Västmanlands ekonominämnd
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Datum för
anslags uppsättande
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Förvaringsplats
för protokollet

Fagersta kommunhus
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….................................................................……..
Jon Ashbourne

Datum för
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NVE § 6
Dnr. 2020/0011

Budget 2021 med plan 2022-2023 och effektmål
Ekonomiförvaltningen har upprättat ett förslag till budget samt effektmål för år
2021 och plan för år 2022 och 2023 för Norra Västmanlands ekonominämnd,
NVE.
Budgetförslag år 2021-2023 är baserat på följande antaganden:
 Norbergs kommun står för 45,1% av nettokostnaderna och Fagersta
kommun 54,9%.
 Uppräkning av bidrag från Fagersta kommun och Norbergs kommun med
2,71% år 2021, 2,55% år 2022 och 2,68% år 2023 i enlighet med Fagersta
kommuns planeringsförutsättningar. Uppräkning av intäkter från
samverkansorganisationerna har gjorts i enlighet med överenskommelse med
respektive organisation.
 Förvaltningen har år 2019 gjort tre nyrekryteringar och början den
kommande budget- och planperioden utgörs till stor del av
kompetensöverföring och kunskapspåfyllning hos nya medarbetare. En
pensionsavgång är aktuell under planperioden.
 Ekonomichef NVE har haft i uppdrag att i samråd med förbundschef vid
NVK genomföra flytt av ekonomiadministration från NVK till NVE vilket
genomfördes inför år 2020.
 Verksamheten arbetar med digitaliseringsprocesser och ser över möjligheter
att automatisera processer. Man tittar också på möjligheten att hitta
systemstöd för flera processer där det finns möjlighet att minska antalet
system där controllers och budgetansvariga arbetar i samma system.
 Ingen hänsyn är tagen till effekterna av upplösningen av Norra Västmanlands
Utbildningsförbund.
Norra Västmanlands ekonominämnds beslut
1.

Förslag till budget för år 2021 och plan för år 2022 och 2023 antas.

2. Förslag till effektmål för år 2021 antas.
_______
Skickas till:
Ekonomichef
Budgetberedningen, Norbergs kommun
Budgetberedningen, Fagersta kommun
Akten
Justerandes sign
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NVE § 7
Dnr. 2020/0010

Redovisning av delegationsbeslut
Ekonomichef Stefan Granqvist
2020-04

Lönesättning I.A

2019-04

Lönesättning A.N

2019-04

Lönesättning H.T

2019-04

Anställning och lönesättning A.H vikarie 202003-202103

Norra Västmanlands ekonominämnds beslut
Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.
______

Skickas till:
Akten

Justerandes sign
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NVE § 8
Dnr. 2019/0024

Granskning enligt dataskyddsförordningen
Norra Västmanlands ekonominämnd har av dataskyddsombudet i Fagersta
kommun anmodats att redovisa en skriftlig sammanställning av den
personuppgiftsansvariges verksamhetskritiska system samt bifoga tillhörande
personuppgiftsbiträdesavtal.
Norra Västmanlands ekonominämnd bedömer att man har två
verksamhetskritiska system
- Ekonomisystem Unit4 Business World version 5.7.2
- Nordea bank
Personuppgiftsbiträdesavtal med Unit4 bifogas.
Avtal finns inte med Nordea då Nordea anser sig vara självständig
personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos Nordea och tar därför
ansvar gentemot de registrerade för de personuppgifter som behandlas. Detta
innebär vidare att banken vid tillhandahållandet av sina tjänster inte agerar som
personuppgiftsbiträde i förhållande till kunderna. Det finns därför inte heller
något behov av att teckna personuppgiftsbiträdes-avtal enligt artikel 28 i
dataskyddsförordningen (GDPR) med kunderna.
Norra Västmanlands ekonominämnds beslut
Rapporten godkänns.
________

Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Norbergs kommun
Fagersta kommun
Dataskyddsombud
Akten

Justerandes sign
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NVE § 9
Dnr. 2020/0007

Revidering av dokumenthanteringsplaner gällande bevarande
och gallring av räkenskapsinformation i Fagersta Kommun
Fagersta kommuns arkivarie har inkommit med en skrivelse gällande revidering
av dokumenthanteringsplaner gällande bevarande och gallring av
räkenskapsinformation i Fagersta Kommun.
En ny lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597) trädde i
kraft den 1 januari 2019. Detta innebär bland annat att den tidigare tioåriga
arkiveringstiden för räkenskapsinformation har kortats ned till sju år gällande
handlingar och uppgifter som inte är värda att bevara enligt arkivlagen. Med
anledning av detta föreslås en övergripande revidering av gallringsfristen för
räkenskapshandlingar hos Norra Västmanlands ekonomiförvaltning.
Arkivarien föreslår följande:
• Dokumenthanteringsplan gällande bevarande av räkenskapsinformation
revideras från nuvarande tio år till sju år.
• Gallring enligt förslag tillämpas retroaktivt. Materialet bevaras fram till och
med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret.
• Ursprunglig räkenskapsinformation får gallras efter fyra år om den överförts
till ett annat medium, exempelvis genom migrering till annat system, som
säkerställer dess bevarande tills normalt gallringsförfarande enligt
dokumenthanteringsplan träder in.
Norra Västmanlands ekonominämnds beslut
1. Dokumenthanteringsplan gällande bevarande av räkenskapsinformation
revideras från nuvarande tio år till sju år. Gallring enligt förslag tillämpas
retroaktivt. Materialet bevaras fram till och med det sjunde året efter
utgången av räkenskapsåret.
2. Ursprunglig räkenskapsinformation får gallras efter fyra år om den överförts
till ett annat medium, exempelvis genom migrering till annat system, som
säkerställer dess bevarande tills normalt gallringsförfarande enligt
dokumenthanteringsplan träder in.
______
Skickas till:
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Arkivarie
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NVE § 10
Dnr. 2020/0012

Bemanning under sommaren
Ekonomichefen rapporterar om bemanningsläget inför de stundande
sommarsemestrarna.
Norra Västmanlands ekonominämnds beslut
Nämnden tackar för informationen.
_______

Skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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