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i HR-servicecenter i Helsingborg
2020/200
Sammanfattning
Perstorps kommuns
liten och
arbetar med
och
samt
genom sin litenhet smidig men
mycket

av 2,25

varav ca 2,0
Funktionen

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda
och
och
som till
del motsvarar det arbete
som bedrivs i dag, till en
kostnad men med
De kan
erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har
resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv
hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare
och en
tryggare organisation som kan hantera
och semester inom verksamheten
utan att detta spiller
att hantera uppdraget.
av
HRSC ha

ta en projekttid
att fullt ut hantera

Om Perstorps kommun
kommunen
kommer att ytterligare

3-4

och

ska

att ha kvar sin
och de uppgifter som inryms
fler
att klara
vilket
en redan relativt kostsam verksamhet.

Kommunstyrelsen

besluta,

att uppdra k
att teckna avtal med Helsingborgs stad
samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01, samt
att uppdra HR-chef att ansvara
implementeringsfasen.

kommunens projektledning under
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i HR-servicecenter i Helsingborg
Sammanfattning
Perstorps kommuns
liten och
arbetar med
och
samt
genom sin litenhet smidig men
mycket

av 2,25

varav ca 2,0
Funktionen

Familjen Helsingborg kan via HR-servicecenter (HRSC) erbjuda
och
och
som till
del motsvarar det arbete
som bedrivs i dag, till en
kostnad men med
De kan
erbjuda ett utvecklingsarbete som Perstorps kommun inte hinner med i dag eller har
resurser till. Ett samarbetsavtal med skulle ge en mer resurs- och kostnadseffektiv
hantering. Dessutom skulle det ge medarbetare
och en
tryggare organisation som kan hantera
och semester inom verksamheten
utan att detta spiller
att hantera uppdraget.
ha

av
att fullt ut hantera

Om Perstorps kommun
kommunen
kommer att ytterligare

ta en projekttid

3-4

och

ska HRSC

att ha kvar sin
och de uppgifter som inryms
fler
att klara
vilket
en redan relativt kostsam verksamhet.

Bakgrund
Perstorps kommuns
av 2,25
Av dessa
dedikerat till
och
samt
hanterar personalarkiv, statistikframtagning,
offentliga uppgifter mm. Arbetet
tre medarbetare,
och en medarbetare som kombinerar sin 0,25
ekonomienheten.

knappt 2,0
ca 0,25
kring
som arbetar heltid
med 0,75

Inom

arbete inryms specialistkompetens inom
pension,
och till viss del av arbete med Time Care, som
schemaplaneringssystem och bemanningsverktyg.

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0
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en kunskapsintensiv verksamhet som
att med
regelbundenhet
sig uppdaterad kring avtal och lagar men
teknisk utveckling.
Kompetenskraven medarbetarna stora
att man ska kunna hantera en stor
bredd som det
om man har olika
I en mindre
organisation blir kompetensen oftast personbunden och om
blir sjuk kommer
viktiga arbetsuppgifter inte att kunna
Detta
en stor risk att
inte alls
kan betalas ut eller att
betalas ut med mycket felaktigheter som senare
mycket tid
att korrigeras.
har blivit tydligare i samband med
pandemi, medarbetare under en del
av
bemanna kontoret
att minska risk
sjukdom, denna
skulle
Att
att alla medarbetare kan allt, med tid
och
att sedan
i
kunskapen finns inte
till inom befintlig ram. Det blir inte
heller ett effektivt resursutnyttjande.
Med nuvarande bemanning och organisation
semesterplaneringen inte heller att
ett
Semestern
max tre veckor
eftersom det inte annars
administrera utbetalningarna.
det avseende
det
att man
vissa moment under sin ledighet
att arbetet ska fungera.
ett mycket intressant
ny teknik, bl.a. kallad
RPA (Robotic process automation),
automatiserade processer kan
delar av den
manuella hanteringen sikt. En del kommuner har
detta arbete med
man ersatt vissa manuella processer i
med mer effektiva automatiserade,
men det
tekniskt kunnande och avsatta resurser
att driva arbetet.
Med
kommuner en

till ovan

har Perstorps kommun precis som de flesta andra mindre
Det finns
ett behov av att hitta en
och
det arbete som
i dag hanterar som
att vi klarar av att
med i den utveckling som
men
den dagliga hanteringen av
utan
stora kostnader och risker.

Att som ensam
driva utvecklingsarbetet
digitalisering kopplat till arbetet blir en
kostsam
Perstorps kommun, men i samverkan med andra kommuner kan arbetet
ge
effekt.
Det finns inga juridiska eller praktiska hinder
att
och
hanteras av en annan part den egna kommunen och vid behov av att hitta en
det rimligt att titta efter
inom ramen
samarbetet inom familjen
Helsingborg. Merparten av kommunerna inom Familjen Helsingborg hanterar sin
genom avtalssamverkan i en gemensam funktion, HR-servicecenter.
i
I
finns flera olika
inblandade. Inom vissa verksamheter det chef
och medarbetare som i huvudsak hanterar inrapporteringen medan det i andra delar av
kommunen
finns samordnare som hanterar en del av processen,
i
kombination med andra system som t ex TimeCare eller som ett
De olika rollerna
Medarbetare rapporterar
systemet

i arbetstid,

mm i
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Chefer
eller beviljar inlagda avvikelser
ordinarie schema, hanterar schema
och planering av bemanning. Chefen har ansvar
att det som beviljas korrekt men
att medarbetare rapporterar korrekta poster i systemet.
Samordnare samordnare
av rapporterade avvikelser och ger chef signal om
vad som
jmf med ordinarie schema
att rapporteringen
kontrollerar poster och
har dialog med externa myndigheter.
rapporterar in vissa typer av
poster
personliga
upp saker i bakgrunden, nya
utbildar cheferna och samordnare samt ser till att dessa uppdaterade kring vad som
i system och avtal.
HR
att
har uppdaterade kunskaper
av centrala och lokala avtal samt hanterar
Redan nu
ett arbete inom
roller vet vad som
av dem. Detta
kontinuerligt
att
arbetet.

att
dock

upp
som

att alla
upp

Vad HR-servicecenter (HRSC)?
HRSC resultatet av ett
samarbete mellan flera av kommunerna i Familjen
Helsingborg. Nuvarande samverkande parter kommunala bolag och kommunerna;
Helsingborg,
Klippan,
och
HRSC hanterar
uppgifter inom
och pensionsadministration och
av
verksamhetssystem.
Helsingborgs stad
Helsingborgs stad. HRSC:s

centret och samtliga medarbetare

i

i
tid till
kostnad
till verksamheten
och effektivitet
- Service och
HRSC arbetar ett fyrtiotal medarbetare med
och support till medarbetare och
chefer i
- och
samt
.I
levererar de ca 27 000
per
till ett belopp cirka
390 miljoner kronor. Supporten bemannad varje vardag och de hanterar cirka 3 000
samtal i
medarbetare, chefer, specialister och myndigheter m.fl. samt 4 000
Ansvar
styrning av centret ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i
med
samverkande kommuner. Samverkan mellan kommunerna bygger ett samverkansavtal
mellan kommunerna och Helsingborgs stad, enligt en styrmodell med operativ och
strategisk
Styrmodellen beskrivs i samverkansavtalet. Senast in i samarbetet klev
Klippans kommun den 1 mars 2020.
HRSC ansvarar

och leverera
enligt avtalad
och
inom
med grund i att de
samverkande kommunernas medarbetare och chefer arbetar i system baserade
till ytterligare samordningsvinster
gemensam
upphandling av verksamhetssystem kan vara en
Inom

att

bland annat hantera
kontroller och

samt

schema, hantering av
av
med mera.
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I uppdraget

erbjuds

som
och organisationsstruktur, integrationer,
redovisning och
De system som
Personec P, Personec
Utdata och Neptune
Inom uppdraget
innefattas bland annat tolkning och
av pensionsavtal, information och
samt
av
HRSC
utbildning och support till chefer och kontaktpersoner inom de
samverkande kommunerna avseende de system som
Detta
att ge
att effektivt kunna arbeta i
Varje kommun ansvarar
drift av ovan
samt
inte denna typ av
men samarbetar med IT
smidigt.

HRSC
att det ska fungera

Sedan starten har HRSC arbetat
att standardisera processer
kommunernas arbete
att kunna effektivisera hanteringen av
nere kostnaderna,
principer om att hitta
alla.

att likrikta
och
att sedan

medarbetare blir konsekvensen att HRSC kan bedriva
pensions- och
med mycket
eftersom arbetet kan organiseras
Fler medarbetare delar uppgifterna vilket
att ledigheter vid
semester och sjukdom inte riskerar att stoppa processerna helt.

ett

Kompetensutvecklingen inom professionen blir mer en del av vardagen
och man flera som delar uppgifterna. Inom
HRSC kan man
erbjuda helt andra
medarbetare genom
internt utvecklingsarbete och fler befattningar inom
En ny part som
avtal med HRSC kommer att
in i befintliga former, dvs
kommer att
det samarbete som redan i
med andra
kommuner.
sker genom
och operativt
I
hanteras gemensamma strategiska
t ex utvidgning av
kommande gemensamma investeringar eller andra
av strategisk
ett forum
dialog
mellan centret och respektive kommun
HR-chef den naturliga representanten i forumet. I dialogen ska framtida behov,
och
avhandlas.
Kommunen har
representation i det operativa
som
ska hanteras i det dagliga arbetet.
HRSC
in i nya
befintliga rutiner lyfts en
till det operativa
samverkande kommuner.

dialog kring hur saker
eller ska
dialog med samtliga

Finansieringsprinciper
de
och uppdrag som HRSC erbjuder debiteras med ett fast pris per
Debitering sker
i efterskott, grundat antal
ordinarie och extra
Nuvarande pris 88
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(motsvarande pris
Perstorps kommun 122
se bilaga 1) och priset har varit detsamma sedan HRSC
2014. Enheten arbetar
hela tiden med
att
nere priserna och till en mer effektiv
verksamhet.
Perstorps kommun
vid
betala
projektledardel
HRSC om ca
35 000-40 000 kr och kostnader
kommunens projektledning som tillkommer under
implementeringsfasen. Kommunens personalkostnader
till den tid som
projektledare och projektmedarbetare
i projektet
att
Inga
kostnader
men alternativkostnaden att andra arbetsuppgifter
prioriteras
ner.
I de 88
konstanta
utvecklingsprojekt.

de utvecklingskostnader som finns
och verksamheten har fonderade medel avsatta

HRSC:s

av
Efter beslut om anslutning skrivs ett samverkansavtal mellan kommunen och
Helsingborgs stad.
av
sker i
projektform med resurser
Perstorp, HR-servicecenters och HR i Helsingborgs
stad.
I

hand sker

personal och en

kallad

kommunen till HRSC och Helsingborgs stad.
med fackliga organisationer och
ska

Vidare arbetar man med att
att
mellan kommun och HRSC blir
tydlig
och att de
mot nuvarande
En teknisk
till
att leveranserna
kan ske fysiskt
Helsingborg. Projektet leds
HRSC men kommunen ansvarar sina
projektmedarbetare och
all kommunikation till egna medarbetare och chefer.
till 3 4
efter avtalstecknande.
Vad

Perstorps kommun hantera
om ett beslut fattas om samverkan med HRSC kommer vissa uppgifter att
fortsatt finnas kvar i kommunen. Detta regleras av det avtal som parterna skriver men
av att det i nuvarande arbete finns uppgifter som ligger
hanteringen av
pensions- och/eller systemadministration. Exempel detta hantering av
personalarkiv, framtagande av statistik, besvara
offentlighetsprincipen m.m. 0,25
finnas kvar i Perstorp och
ligga kvar under HR-avdelningen. Denna del inte heller
i de
som finns i bilaga 1. Resursen ligger
den
projektledardel som
finnas vid implementeringsfasen.
Perstorps kommun kommer
att
hantera inrapportering genom
medarbetare, samordnare och chefer men hur det ska ske kommer med
sannolikhet
att
Hur mycket oklart. Strukturen blir enligt den modell som HRSC erbjuder
och som de
kommunerna enats kring.
Samverkan med HRSC
vidare att man inte
kan sticka in huvudet till
utan kommunikationen sker via post, mejl eller telefon. Frekvensen
till
inte
i dag utan den mesta kommunikationen sker redan via
ovan
kanaler. Skillnaden
inte bli stor.
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Kostnader
personal
Perstorps kommun betalar
ca 630 000 kr i fasta kostnader per
Detta
en kostnad som ca tre
stor per medarbetare som
Helsingborgs stad. Till
detta kommer konsultkostnader som kan variera
tid, men under januari till
september 2020 har dessa kostnader
till strax under 50 000 kr. Kostnaderna
i kommunen Perstorps kommun
Det finns mycket som talar
att gemensam upphandling via HRSC skulle kunna ner systemkostnaderna sikt.
Verksamhetssystemet upphandlades 2006 och avtalet
2006-08-01 2011-07-31
med
till
om 5 fram t.o.m. 2016-07-31. Det
dags
att
systemet. Om Perstorp egen hand ska upphandla ett
personalsystem det en mycket
process vilken
stor
av
befintlig personal. Det
extra resurser i form av projektledning
upphandling
och implementering till en betydande kostnad. Som enskild part kan kommunen inte
heller
med att ner kostnaden lika mycket som om en upphandling
genom HRSC:s
Bilaga 1.
2020-09-28
Bilaga 2. Informationsmaterial HR-servicecenter
Bilaga 3.1 Samarbetsavtal
Bilaga 3.2 Utkast
Perstorps kommun
Bilaga 3.3
Bilaga 4. Riskinventering,
samt handlingsplan
till beslut
beslutar,
Att uppdra
att teckna avtal med Helsingborgs stad
samverkan om HR-servicecenter fr o m 2021-04-01.
Att uppdra HR-chef att ansvara
implementeringsfasen.

kommunens projektledning under

Ulf Bengtsson

Lottie Kvick

Perstorps kommun

HR-chef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
HR-chef

2019-10-13

HR-avdelningen

till avtal om samverkan kring
pensionsadministration (dnr xxx/xxx )

och

Bakgrund
Detta
ett
till avtalet om samverkan kring
och pensionsadministration
som
mellan
kommun, Helsingborgs stad,
kommun,
kommun och
kommun, daterat mars 2014. Av avtalet
att
ska ges till de kommuner inom
som inte
en del av
samverkanskommunerna att
som part i avtalet.
kommun
Genom detta
samverkansavtal kring

xxx kommun in som samverkande kommun i befintligt
och pensionsadministration daterat mars 2014.

4 Personal
Vad
4
personal i samverkansavtalet ska befintlig personal (tillsvidare
personal) i
samverkanskommun erbjudas
hos
Helsingborgs stad som
av bilaga 6 (bilaga till detta
numrering av
bilagor
numreringen i samverkansavtalet).
Detta
Helsingborg stad.

sin giltighet

av kommunstyrelsen i

samverkansparter
samverkansavtalet.

informerade om att xxx kommun

i

_______________________________________________
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Helsingborgs stad

xxx Kommun

_________________________________

______________________________

Jonna Myrebris

xxx

Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se

helsingborg.se

201X-XX-XX
AVTAL
DNR XX/201X
SID 1(9)

Personuppgiftsbitr desavtal enligt artikel 28 i EU:s dataskyddsf rordning (2016/679)
1. Parter
Personuppgiftsansvarig: [Kommun/bolag], genom [ange
relse], med [adress]

-

Helsingborgs stad, 212000-1157,med [adress]
2. Bakgrund
2.1 Mellan parterna
pensionsadministration
2.2

avtal avseende samverkan kring

och

kommer vid
av sina
enligt
Huvudavtalet behandla personuppgifter som personuppgiftsansvarig
ansvarig

2.3 Europaparlamentets och
(EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd
fysiska personer med avseende
behandling av personuppgifter och om det fria
av
uppgifter och om
vande av direktiv 95/46/EG
att ett
skriftligt avtal
mellan den som personuppgiftsansvarig och
den som i egenskap av
behandlar personuppgifter
personuppgiftsansvarigs
Genom detta avtal
denna
skyldighet.
3. Definitioner
3.1 De begrepp som
i enlighet med vad som

i detta avtal ska ha den
av

och tolkas

3.2 Med
avses i detta avtal
integritets- och
personuppgiftslagstiftning (exempelvis men inte
till Datasamt andra vid var tid
lagar,
och myndighetsbeslut som
den personuppgiftsbehandling som sker under detta avtal. Begreppet omfattar
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

helsingborg.se

SID 2(9)

4. Behandling och personuppgifter, ndam l m.m.
4.1

endast behandla den personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med syftet i avtalet och den personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner
att
sitt uppdrag den
personuppgiftsansvarige. Syftet med
behandling
av personuppgifter
och pensionsadministration.

5. Personuppgiftsansvariges ansvar
5.1 Personuppgiftsansvarige
sig att
att det finns en laglig
grund
de behandlingar som omfattas av detta avtal och att utforma
skriftliga instruktioner
att
och eventuella unska kunna
sitt uppdrag enligt detta avtal. Dessa instruktioner
i bilaga 1.
5.2 Den personuppgiftsansvarige
sig att utan
informera perom
i behandlingen vilka
perskyldigheter enligt
Dataskyddslagstiftning.
5.3 Den personuppgiftsansvarige ansvarar

att informera registrerade om
behandlingarna enligt avtalet och
att, i de fall det
samtycke
den registrerade samt tillvarata de registrerades
till insyn
och radering m.m.

6. Personuppgiftsbitr dets ansvar
6.1

sig att endast behandla personuppgifterna
de syften som anges i avsnitt 4 av detta avtal och enligt detta avtal samt personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner i bilaga
1.
ska
Dataskyddslagstiftning
och
sig informerad om

6.2

endast behandla
personuppgifter som
i
till behandlingens
till
personuppgifter ska
till
personer som
dem
att kunna
sina arbetsuppgifter.

6.3

sig att vidta alla
tekniska och organisatoriska
som
att
sina skyldigheter enligt
Dataskyddslagstiftning samt detta avtal och instruktionerna i
bilaga 1.

SID 3(9)

6.4
6.5

ska vidta
uppgifterna mot all slags av
det fall

att skydda personbehandling.
saknar instruktioner som personuppatt
uppdraget ska perinformera personuppgiftsan-

utan
svarig om detta.
6.6

sig att omedelbart informera personuppgiftsansvarig ifall
anser att de dokumenterade instruktionerna strider mot Dataskyddslagstiftning.

6.7
de skyldigheter som

sig att assistera personuppgiftsansvarig med
personuppgiftsansvarig enligt artikel 15-22 i

7. Samverkan och kontroll tg rder
7.1

ska
personuppgiftsansvariges
denne med att
sina skyldigheter enligt
Dataskyddslagstiftning,
att medverka till utredning av eventuella
personuppgiftsincidenter.

7.2 I syfte att
av
och efterlevnad av detta avtal, har personuppgiftsansvarig
till erforderlig insyn i de delar av
organisation och system som relaterar till personuppgiftsbehandlingen.
ska
personuppgiftsansvariges
utan
ge denne eller tredje man som denne anlitat,
till
upplysningar, handlingar,
till lokaler och utrustning som
att personuppgiftsansvarige ska kunna
en effektiv kontroll av personuppsamt efterlevnad av detta avtal och/eller
Dataskyddslagstiftning.
ska
personuppgiftsansvariges
kunna styrka att de skyldigheter som
av detta avtal uppfylls.
ska
personuppgiftsansvarig motsvarande
i
till anlitade
den.
7.3 Personuppgiftsansvariges kontrollansvar sker
personuppgiftsansvarigs
bekostnad. Kontroll kan ske genom anlitande av tredje man.
7.4

ska vidare bereda
eller annan myndighet att
tillsyn
plats.

tillsynsmyndighet,

SID 4(9)

7.5

ska utan
skriftligen
personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter med tillsynsmyndighet, registrerade eller tredje man som
eller kan vara av betydelse
behandling av personuppgifter enligt detta avtal.
har inte
att
personuppgiftsansvarig eller agera
personuppgiftsansvarigs
gentemot tillsynsmyndighet, registrerade eller tredje
man i
som
eller kan vara av betydelse
behandling av personuppgifter enligt detta avtal.

8. Anlitande av underbitr de
8.1
8.2

inte
att anlita
uppdraget utan personuppgiftsansvariges skriftliga

att full-

det fall personuppgiftsansvarige gett ett
skriftligt
nande
skyldig att informera personuppgiftsansvarig i god tid innan
avtal med ett nytt uneller
ett befintligt
Personuppgiftsansvarig ska ha
att
mot

8.3 Personuppgiftsansvarig har
att
tidigare samtycke om anav ett
utan att ange motivering.
personuppgiftsansvarig sitt tidigare samtycke ska
att all behandling hos
8.4

skyldig att
som anlitas har kapacitet att
som
att uppfylla

att det
de tekniska och organisatoriska
krav.

8.5

ska genom avtal tillse att
samma skyldigheter som
enligt detta
avtal.
ansvarar
arbete
eget arbete.
ska
Personuppgiftsansvariges
en kopia
avtalet med

9. Incidenthantering
9.1
9.2

ska
efter att ha

den personuppgiftsansvarige utan
vetskap om en personuppgiftsincident.

ska snart som
personuppgiftsansvarig en beskrivning av personuppgiftsincidenten. En
ska

SID 5(9)

1.
personuppgiftsincidentens art och, om
de kategorier och antalet registrerade som
samt kategorier och antalet
personuppgiftsposter som
2.
ten, och
3.
effekter.
9.3

10.

de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidende
som har vidtagits eller
samt att mildra personuppgiftensincidentens potentiella negativa

sig
i
att assistera personuppgiftsansvarig att
dennes skyldigheter enligt artikel 33-34 i Dataavseende
av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten samt information till registrerade.
verf ring av personuppgifter till tredje land

10.1

inte behandla personuppgifter eller anlita gon annan
behandlingen av personuppgifter
EU/EES,
tom
annat
mellan parterna.

10.2

inte heller i
uppgifter till tredje land utan skriftligt samtycke
svarig.

att
personpersonuppgiftsan-

11. Sekretess
11.1

ska iaktta sekretess vid behandling av personuppgifter enligt detta avtal.
inte
att
personuppgifter eller andra uppgifter som har samband med detta avtal.

11.2

ska tillse att
konsulter och
som
svarar
och som behandlar eller har
till personuppgifterna bundna av ett
samt informerade om hur personuppgiftsbehandling
ske i enlighet
med instruktioner
personuppgiftsansvarig.
sig
att tillse att det finns
sekretessavtal med ett eventuellt
samt
mellan
och
dess personal.
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11.3 Om den registrerade, tillsynsmyndigheter eller annan tredje man
information
som
behandling av personuppgifter, ska
till personuppgiftsansvarig.
inte
ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal utan
skriftligt
medgivande
personuppgiftsansvarig. Personsig efter
medgivande att
till med att
ge registrerade, tillsynsmyndigheter eller annan tredje man information
om en viss behandling av personuppgifter.
12. Skadest ndsansvar
12.1

ska

personuppgiftsansvarig
dana krav som
orsakat genom att inte
detta avtal eller Dataskyddslagstiftning.

12.2

ansvarar
eventuella krav som riktas mot personuppgiftsansvarig till
av att ett
inte uppfyllt sina
skyldigheter enligt avtal eller Dataskyddslagstiftning.

12.3
tering av
ansvarar

ska vara personuppgiftsansvarig
och
om
som
enligt 12.1 och 12.2.

-

i han-

13. S rskild ers ttning
13.1

har
vad som
av Huvudavtalet inte
till
av de skyldigheter som
av detta avtal, Dataskyddslagstiftning eller de instruktioner avseende
personuppgiftsbehandling som meddelas av den personuppgiftsansvarige,
inte annat avtalats mellan parterna.

14. Avtalstid
14.1 Avtalet
ges
14.2

dess undertecknande och fram till dess att personuppbehandling av personuppgifter
personuppgiftsansvarieller att avtalet
av ett annat personuppgiftsbi-

om sekretess i avsnitt 11 ovan ska
ter detta avtal har
att

att

ef-
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15. Upph rande av behandling av personuppgifter
15.1

ska vid avtalets
personuppgiftsansvarige
personuppgifterna
met medium och i format som personuppgiftsansvarig

av den
-

16. ndringar och till gg
16.1

och
i detta avtal ska
att vara giltiga
ligen och undertecknas av
parterna.

skrift-

16.2 Parterna har
att
av detta avtal och dess bilagor,
det fall att
lagstiftning eller tolkningen av den,
ett
som
behandlingen av personuppgifter som omfattas
av detta avtal. En
om
av endera parten
inte att detta avtal bryts utan endast att en
17. Tvist
17.1 Svensk
ska
ning.

ska
detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal
i enlighet med Huvudavtalets
avseende
________________________

Detta avtal har
sitt.

i

likalydande original av vilka parterna tagit var

[ort] den [datum]

[ort] den [datum]

[Kommun/bolag]

Helsingborgs stad

______________________

______________________

[Namn]

[Namn]
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Bilaga 1 Instruktion

hantering av Personuppgifter

vad som redan
av detta avtal ska
instruktioner:

juni 2019

samverkande kommuner

och

HR-servicecenter

Service Level Agreement (SLA) 1.0

inom

och

mellan HR-servicecenter och samverkande

att

antal arbetsdagar

som relevanta och

antal dagar i tidsangivelsen i

de aktiviteter som

HR-servicecenters kontorstid.

attest och
av
och vid uppgradering. Dessa dagar

och externa intressenter. HR-servicecenter ger support i
Kommunen ansvarar
avtalstolkningar och

i samband med slutlig bearbetning av
inte som arbetsdagar.

samt

HR-servicecenter
en
in. Det
supportmejl eller Helpdesk. Genom att
historik. Om underlag saknas eller
skyndsamt
underlag.
en

att samtliga
ska inkomma via HR-servicecenters kundsupport; telefon,
in minimeras
och det skapas en
av respektive
kompletteras kontaktar HR-servicecenter kommunen som ansvarar
att

med

supporten densamma som kontorstiden; helgfria vardagar klockan 08:00 17:00, dag
helgdag klockan 08.00 12.00
och under perioden 16 juni-31 augusti
sommararbetstid
kontorstid mellan klockan 08.00 16.30.

HR-servicecenter ger support till medarbetare, chefer,
Personec P
och i

Generellt

Funktionerna
under

HR-servicecenters kontorstid helgfria vardagar klockan 08:00 17:00, dag
helgdag klockan 08.00 12.00 och under perioden
16 juni-31 augusti
sommararbetstid
kontorstid mellan klockan 08.00 16.30.

Om inget annat anges

aktuellt

Anger den
processen
Anger aktuell
i den
processen
Aktivitet:
Anger aktiviteter
den aktuella
HR-servicecenters ansvar: Anger HR-servicecenters ansvar
Kommunens ansvar:
Anger kommunens ansvar, en
att HR-servicecenters utlovade
ska
Vissa rutiner
av en specifik yrkesgrupp. Vid dessa
byts kommun ut mot den specifika
yrkesgruppen.
Anger HR-servicecenters
Kommentar:
Kompletterande information

Process:

SLA 1.0 visar vad som HR-servicecenter respektive samverkande kommuner ansvarar
och med 1 juni 2019.

Service Level Agreement (SLA) 1.0 den
versionen av
kommuner och kommer att utvecklas under 2019.

Dokumentinformation
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Hantera personoch

Hantera personoch

i

uppgifter som till
exempel
kontering och
placering

av

Ny
redan
kommunen

av
i

Registrering av

Registrering av
i

Hantera personoch

av

Aktivitet

Process

i

i

Underlag
via
WinLas.
De uppgifter som inte
att registreras i
WinLas
via
blankett.

underlag till
HR-servicecenter.

WinLas.

Registrera och
attestera

WinLas.

Registrera och
attestera

Kommunens
ansvar

uppgifter.

Uppdatera

Registrera

Registrera

med nya

i

i

HR-servicecenters
ansvar

och med datum.

ny
registreras till
aktuell
innan

Ny
redan befintligt

beviljat i
WinLas.

registreras senast
7 arbetsdagar
efter att

och
av

att
av
semesterdagar med
mera ska bli
dessa
hanteras i
i anslutning till att
tidigare
avslutas.

i

att aktuella
finns upplagda

Ferie- och

Kommentar
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Avslut

Intyg

Intyg

Hantera personoch

Hantera personoch

Hantera personoch

Hantera personoch

Skatt

och

Bevakning av

Hantera personoch

Hantera personoch

Process

Rekvirera

Arbetsgivarintyg.

Inkomstuppgifter.

och
utbetalning av

Avslutning av

Uppdatering av
skatteavdrag.

Aktivitet

beslut

Helsingborgs stad
och
kommun
hanterar
arbetsgivarintyg.

Underlag
via
WinLas.
Om inte funktion
avslut finns i WinLas

underlag med

och

Kommunens
ansvar

rekvirering.

intyg efter
den

intyg efter
den
och/eller

Avsluta
enligt underlag och
betala ut

skatteuppgifter
Skatteverket.

och

Om ingen
inkommer avsluta

HR-servicecenters
ansvar

per

Minst
per

Senast 14
kalenderdagar
efter inkommen

Senast 14
kalenderdagar
efter inkommen

1

en

in i

Utbetalning av
sker
efter

Uppdaterad
skatteuppgift
Skatteverket

som inte
bevakar HRservicecenter och
avslutar

Kommentar
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underlag

Hantera

Hantera personoch

Registrering av
manuella underlag
som avser
till exempel
arvodister,
uppdragstagare,
beslut om
med
mera.

Registrering av
manuella underlag
som avser

enligt beslut
Kronofogdemyndigheten.

av

grund av partiell
pension eller
partiell

Omreglering av

Hantera personoch

Partiell pension och
partiell

Aktivitet

Process

och
korrekt
underlag enligt
tidplan till
HR-servicecenter.

Attestera i

inbetalning till
Kronofogdemyndigheten enligt
utanordning.

till
HR-servicecenter.

samt nytt

beslut om
partiell pension/
partiell
arbetstidens

Kommunens
ansvar

Registrera underlag
inkomna enligt tidplan
till aktuell

underlag
Kronofogdemyndigheten,
en utanordning samt
redovisa till
kommunen.

efter

Registrera ny
enligt nytt
och
beslut om partiell
pension/partiell

HR-servicecenters
ansvar

Underlag inkomna
enligt tidplan
hanteras till
innevarande

Utanordning och
redovisning
till
kommun senast
dag
huvudutbetalning.

Underlag inkomna efter
senaste datum enligt
tidplan hanteras i
av tid.
hanteras
till
huvudutbetalning.

Kommentar
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av
felaktiga poster
utbetald
korrigera.

som
inte attesterade
och
inte
kommer med till
huvudutbetalning.

avvikande

av poster
som redan har
till

Poster
avvikande

Oattesterade poster

Hantera

Hantera

Aktivitet

Process

i, attesteras och
skickas till HRservicecenter.

Chef
fylls

markera posterna
och komplettera med
namn och
personnummer.

Chef attesterar i
Personec P,
och
meddelar HRservicecenter vem
det
och vilka
poster det avser.

Kommunens
ansvar

poster.

Korrigera

Registrera

enligt
och

i

HR-servicecenters
ansvar

Hantera
till
huvudutbetalning.

huvudutbetalning.

Utbetalning

Kommentar
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och
systemet

och
systemet

och
systemet

Process

Organisations-

av

Importera nya
till

samband med

Filer till

Hantera
organisationssom
omfattare
100

mycket

Aktivitet

i
filer
senast den 1:a i
utbetalnings-

med nya

underlag.

underlag
senast den 1:a
innan
omorganisation
i kraft.

Kommunen driver in
skulden och
till
HR-servicecenter
skuld inbetald.

Chef meddelar
att skuld

Kommunens
ansvar

rimlighetskontroller.

till utsedd kontakt hos
kommun.
Importera nya
efter
samt

exportera

Administrera
organisationsi
enligt
rutin.

Vid inbetald skuld
korrigera
och
kontrolluppgifter.

Om
inte finns
skickas ett
fakturaunderlag till
kommunen som tar
hanteringen av

3

Inom 3 dagar.

Vid
organisationssker detta i
samverkan och
projektform.

framtagen rutin.

HRSC skickar
fakturaunderlag,
avbetalningsplan
hanteras av respektive
kommun.

Om
regleras
vid

finns

Eventuell
avbetalningsplan:

Kommentar

Meddela chef att

HR-servicecenters
ansvar
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Kommunstyrelsen
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Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk
2020/191
Sammanfattning
Kommunen
sig av Kommuninvest vid
av kapital.
bidrar
till
avtalsvillkor
kommunen vid
och
grund av den
investeringstakt som
i kommuner
kapitalet
i
att
och
och
villkor
kommunen. Efter
har stadgar
och beslut fattats om obligatorisk
medlemsinsats som
Nytt beslut om medlemsinsats
fattas
2021-2024.
som
i Kommuninvest skrivelse
i Perstorp till 0 kr och
inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta
till inbetalning av
kapitalinsatsen som
med 100 kr / per
fram till 2024.
Kommunstyrelsen

besluta,

att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk
ska
inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de
som
med anledning av inbetalningen,
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
som
inbetalning av kapitalinsats i
till
av
krav kapitalinsats under
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per
att Perstorps kommun ska tillse att protokollet
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
vid
samt
att finansiera inbetalningen genom
2021-2024 med 735 tkr per

av kommunstyrelsens ram de kommande

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-09-15

Dnr 2020/191

KS
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427

Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest
Sammanfattning
Kommunen
sig av Kommuninvest vid
av kapital.
bidrar
till
avtalsvillkor
kommunen vid
och
grund av den
investeringstakt som
i kommuner
kapitalet
i
att
och
och
villkor
kommunen. Efter
har stadgar
och beslut fattats om obligatorisk
medlemsinsats som
Nytt beslut om medlemsinsats
fattas
2021-2024.
som
i Kommuninvest skrivelse
i Perstorp till 0 kr och
inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta
till inbetalning av
kapitalinsatsen som
med 100 kr / per
fram till 2024.
Perstorps kommun medlem i Kommuninvest Ekonomisk
en medlemsorganisation som
en kommunal
den kommunala sektorn i
och
bedrivs i det av
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Kommuninvests
upp av en solidarisk borgen
medlemmarna, vilken bidrar till att
Kommuninvest till en attraktiv motpart
kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Inbetalning av kapitalinsats
medlemskap i
att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det
denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde
mellan. Det har
varit
att delta med en
Vid
2020 beslutades om en
av stadgarna att en enda
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska
samtliga medlemmar.
Den nya
till 1 300 kronor per
kommuner och 260 kronor per
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha
vid
av 2024.

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0

2

Den nya
har kopplats till en
kommande fyra
enligt

trappa,

kravet

successivt under de

Kapitalinsats
2020
2021
2022
2023
2024

900
1 000
1 100
1 200
1 300

Medlemmarna ska
med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
minst
till ovan angivna belopp.
Det kommer
med en insats
kronor per

liksom tidigare, vara
att i enlighet med stadgarna delta
ovan angivna
upp till ett belopp motsvarande 1 800
kommuner [360 kronor per
regioner].

till beslut
beslutar,
att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk
ska
inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de
som
med anledning av inbetalningen,
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
som
inbetalning av kapitalinsats i
till
av
krav kapitalinsats under
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per
att Perstorps kommun ska tillse att protokollet
beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
vid
samt
att finansiera inbetalningen genom
2021-2024 med 735 tkr per

av kommunstyrelsen ram de kommande

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommuninvest ekonomisk
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2020-09-03
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk
1
Bakgrund
Vid
16 april 2020 beslutades om
stadgar
Kommuninvest Ekonomisk
medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
till
i
av
valberedningen i
och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade
av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk
och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och
Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen
och ett antagande om en viss successiv
av antalet medlemmar, beslutade
om
att
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och
de krav som de regulativa
myndigheterna har kravet av att
kapital mot risken
bruttosoliditet.
Kommuninvest,
Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive
Sammanfattningsvis beslutade
kapitaliseringen av Kommuninvest.

2020

avseende den framtida

En kapitaliseringsperiod fyra
varje kapitaliseringsperiod beslutar
om en kapitaliseringsplan
de kommande fyra
Beslutet vid
2020 avser
2021 till 2024.
En gemensam och enhetlig

insatskapital

alla medlemmar.

Det ska dock inte uteslutas att
eller
av
nuvarande medlemmar
inte har
att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital.
beslutade
att i stadgarna
en
som ger
att av
ge
dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ).
Kommuninvest Fastighets AB.
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den medlem som efter

inte anser sig ha
att betala upp till en
kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra
900 till 1300 kronor per
Insatskapital
1000
1100
1200
1300

att insatskapitalet
kommuner successivt
2021 till 2024.

kommuner
2021
2022
2023
2024

Beloppen
regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt
Insatskapital
200
220
240
260

regioner
2021
2022
2023
2024

inbetalning av nytt insatskapital sker
efter
2021. Inbetalningen ska vara
senast vid
respektive
Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests
avvecklas. 2010 upptog
av
om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning
vilken typ av kapital som kan
i kapitalbasen, vilket
har enligt
beslutade.

att

dvs.

medlemmar ett
nya krav om
numera inte
i

vilket

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade
kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade
Utbetalning av
att

sker till det konto som respektive medlem har
betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat
erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk
I bilaga 2

beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande
enhetlig
eftersom den
en mer

till medlemmarna
Givet
alla medlemmar, tas den s.k.
till stor del spelat ut sin roll. Ny modell
avseende 2020, dvs. efter
2021.

redovisning av

om en
bort,

till

2020.pdf
3

Tidsplan
tidsplan
medlemmarnas insatser.

den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och

30 september 2020

Utbetalning av

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar
20 november sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se
ovan om konto
som
utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt
Avisering sker under maj
2024.

4
Bifogat

Bilagor
bilagor enligt

till

medlemmar.

medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som
missiv och beslutsformuleringar som kan
av
medlemmarna
respektive
eller styrelse beslutar om insatskapital samt
hantering och dess
till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive fram till 2024. Av bilagan
respektive
medlem och hur mycket som
att inbetala i insatskapital respektive om
under
2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

Sida 4/4

Svenska kommuner och regioner i samverkan

5
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i
att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi
er inbetalning av insatskapital motsvarande
och
kommande insatskapital
2021 till 2024 insatt bankgiro 5060 5963 eller insatt
Kommuninvest Ekonomisk
konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella
kan
alternativt 070-340 39 83.

till Ulf Bengtsson

ulf.bengtsson@kommuninvest.se

KOMMUNINVEST EKONOMISK
Tomas Werngren

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

2020-10-14
Kommunstyrelsen

110

2021
2020/193
Sammanfattning
Januari
13
ksau/kstu
20
ks
27
kf

Februari
3
10
17
1

Mars
3
17
24

ksau/kstu
ks
kf

ksau/kstu
ks1
kf
bokslut 2020

April
7
14
28

ksau/kstu
ks 2
kf 2

2 Bokslut 2020

Maj
5
19
26

ksau/kstu
ks
kf

Juni
2
16
23
30

ksau 3/kstu
ks 3
kf 3
ksau/kstu

3 Ekonomiska ramar 2022 2024, budget

Augusti
11
18
25

ksau/kstu
ks
kf

September
8
22
29

ksau/kstu
ks
kf

Oktober
6
13
27

ksau/kstu 4
ks 4
kf 4

November
3
17
24

ksau/kstu
ks
kf

4

December
1
8
15

2021

ksau/kstu
ks
kf

Tider
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)
Tekniskt utskott (kstu)
Kommunstyrelsen (ks)
(kf)
inleds kl. 16.00)

inleds kl. 09.00
inleds kl. 09.00
inleds kl. 14.00
inleds kl. 18.00
Utdragsbestyrkande

2020-10-14
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar,
att

2021

att

att

att

att

kommunstyrelsen enligt

sina

2021 enligt liggande
i samband med samtliga

Utdragsbestyrkande

Sida

1(1)
2020-09-14

Dnr 2020/193

KS
Cecilia
, Kommunsekreterare
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

2021
Sammanfattning
Januari
13
ksau/kstu
20
ks
27
kf

Februari
3
10
17
1

Mars
3
17
24

ksau/kstu
ks1
kf
bokslut 2020

April
7
14
28

ksau/kstu
ks
kf

ksau/kstu
ks 2
kf 2

2 Bokslut 2020

Maj
5
19
26

Juni
2
16
23
30

ksau/kstu
ks
kf

ksau 3/kstu
ks 3
kf 3
ksau/kstu

3 Ekonomiska ramar 2022 2024, budget

Augusti
11
18
25
Oktober
6
13
27
4

December
1
8
15

ksau/kstu
ks
kf

September
8
22
29

ksau/kstu
ks
kf

ksau/kstu 4
ks 4
kf 4

November
3
17
24

ksau/kstu
ks
kf

2021

ksau/kstu
ks
kf

E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

212000-0910

Postadress

284 85 PERSTORP

Telefon

Torget 1

0435-390 00 vx

Fax

Bankgiro

PlusGiro

206-3857

11 16 54-0

2

Tider
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)
Tekniskt utskott (kstu)
Kommunstyrelsen (ks)
(kf)
inleds kl. 16.00)

inleds kl. 09.00
inleds kl. 09.00
inleds kl. 14.00
inleds kl. 18.00

till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

2021

att

att

att

att

kommunstyrelsen,
kommunstyrelsen enligt

sina

2021 enligt liggande
i samband med samtliga

Ulf Bengtsson

Cecilia

Perstorps kommun

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

