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Ändringar i förvaltningsstadgan från 1.8.2018

Fullmäktige godkände 14.6.2018 kompletteringar och ändringar i förvaltningsstadgan, den uppdaterade stadgan tillämpas från 1.8.2018. Ändringarna har gjorts dels på grund av nya bestämmelser i kommunallagen och bestämmelserna i den nya europeiska dataskyddsförordningen men
också i syfte att göra beslutsfattandet mera smidigt.

Ett nytt kapitel 3 med bestämmelser om fullmäktiges verksamhet har intagits i förvaltningsstadgan,
den tidigare arbetsordningen för fullmäktige upphör samtidigt att gälla. I stadgan finns nu 10 kapitel med följande innehåll:
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
Kapitel 2 Samkommunens förtroendemannaorganisation
Kapitel 3 Fullmäktiges verksamhet
Kapitel 4 Ledningen av samkommunen
Kapitel 5 Sammanträdesförfarande
Kapitel 6 Personalorganisation
Kapitel 7 Uppgifter, beslutanderätt, samarbetsformer, medinflytande
Kapitel 8 Samkommunens ekonomi
Kapitel 9 Extern kontroll, revisionsnämnden
Kapitel 10 Övriga bestämmelser
Övriga ändringar:
Kapitel 4:
§ 47
Styrelsens uppgifter har kompletterats med en ny punkt 16 som lyder:
16) som personuppgiftsansvarig ansvara för lagenlig behandling av personuppgifter i samkommunen
Kapitel 7
§ 82
Samkommunsdirektörens beslutanderätt har kompletterats med en ny punkt 5 som lyder:
5) då ledande tjänsteinnehavare är förhindrad att sköta sina uppgifter, besluta i de ärenden som
ledande tjänsteinnehavarens beslutanderätt omfattar enligt förvaltningsstadgan.
§ 83
Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare och deras övergripande uppgifter har kompletterats
med en ny punkt 11 om lyder:
11) svara för personuppgifter inom sin verksamhet behandlas i enlighet med Europeiska unionens
allmänna dataskyddsförordning och styrelsens anvisningar
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§ 99
Beslut om ändring av yrkesbeteckning görs av styrelsen enbart för tjänster, medan beslut om ändringar som gäller befattningar görs av ledande och ansvariga tjänsteinnehavare. Tidigare gjordes
besluten både gällande tjänster och befattningar av styrelsen.
Kapitel 8
I kapitel intas en ny paragraf 115 som lyder:
För utlämnande av ett protokollsutdrag, en kopia eller någon annan utskrift tar samkommunen ut
en avgift per sida.

Om det krävs särskilda åtgärder för att få fram en uppgift, tas en fast grundavgift ut som graderas
enligt hur krävande informationssökningen är. För kopior och utskrifter debiteras då utöver den
fasta grundavgiften en avgift per sida.
Styrelsen beslutar närmare om grunderna och beloppen för de avgifter somt tas ut för utlämnande
av handlingar
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