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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-08 23 

Lu § 19 dnr ks2012-047 

Svar på motion 4/2010 om kommunal policy för anställning av 
personer med funktionsnedsättning 

Petra Käller (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 17 februari 
2010, § 4. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun inför kvotering för att anställa personer med funktions
nedsättning i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
som därefter överlämnade den till kommunchefen för beredning. Kommun
chefen gav därefter personalchefen i uppdrag att besvara motionen. 

Personalchefen har överlämnat ett svar på motionen. Det som är känne
tecknade för kvotering är att den egenskapen som gynnas, till exempel 
funktionsnedsättning, ska vara utslagsgivande. Enligt diskrimineringslagen 
är inte kvotering tillåten. I lagen har det dock angetts fyra situationer då 
undantag från diskrimineringsförbudet medges. 

Arbetsgivaren ska ha starka skäl för att tillämpa undantagsregeln. Det måste 
stå klart att det verkligen varit de krav som arbetet ställer eller det samman
hang där arbetet utförs som varit styrande i det enskilda fallet. 

En objektiv bedömning ska göras av den arbetssökandes alla meriter och 
personliga förhållanden och en egenskap får inte vara automatiskt eller 
ovillkorligen avgörande vid anställning. 

Med anledning av ovanstående anser personalchefen att Nora kommun inte 
kan införa kvotering för anställning av personer med funktionsnedsättning. 
Personalchefen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 
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2017-03-08 

Lu § 20 dnr ks2012-085 

Svar på motion 6/2012 om särskilda ungdomsavtal i 
Nora kommun 

Gabrielle Peteri, Ulf Wilder och Bengt Nilsson (samtliga L), fd FP, 
överlämnade motionen på fullmäktige den 9 maj 2012, § 47. 

Motionärerna föreslog: 

Sida 

24 

att personalutskottet får i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta fram 
specifika ungdomsavtal i enligt med motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
som därefter överlämnade den till kommunchefen för beredning. Kommun
chefen gav därefter personalchefen i uppdrag att besvara motionen. 

Personalchefen har överlämnat ett svar på motionen. Nora kommun har 
ingått avtal med Arbetsförmedlingen och får statliga medel för att arbeta med 
utbildningskontrakt och Traineejobb för ungdomar under 25 år. 

Det är skräddarsydda lösningar för ungdomarna som kan vara en kombina
tion av praktik, arbete och utbildning och syftar till att möjliggöra för 
ungdomarna att lättare komma in i arbete. 

Personalchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanlradesdatum Sida 

2017-03-08 25 

Lu § 21 dnr ks2012-282 

Svar på motion 11/2012 om avidentifierade ansökningshandlingar 
och mentorskap 

Gabrielle Peteri , Ulf Wilder och Birgitta Borg (samtliga L) fd FP, överlämnade 
motionen på fullmäktige den 26 september 2012, § 139. 

Motionärerna föreslog: 

att kommunen inför en sk avidentifiering av ansökningshandlingar när 
tjänster utlyses samt 

att kommunen inrättar ett lokalt mentorprogram inom kommunförvaltningen 
för att underlätta skapande av lämpliga arbetstillfällen för personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
som därefter överlämnade den till kommunchefen för beredning. Kommun
chefen gav därefter personalchefen i uppdrag att besvara motionen. 

Personalchefen har överlämnat ett svar på motionen. Personachefen har 
varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt SKL 
arbetar kommunerna inte längre med avidentifierade ansökningshandlingar. 

Personalchefen har också varit i kontakt med Linköpings universitet som 
under 2007 ingick i ett försök med avidentifierade ansökningshandlingar. 
Det var sju myndigheter som fick i uppdrag av regeringen att ingå i ett försök 
med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering av nya med
arbetare. Målet med avidentifieringen var bland annat att undvika att 
osakliga grunder påverkar urvalet till anställningsintervjuer, exempelvis att 
sökande med utländsk bakgrund sorteras bort utan egentligt fog . 

De deltagande myndigheterna ansåg dock att avidentifieringen varken ledde 
till större andel sökande med utländsk bakgrund eller till andra rekryteringar 
än man ändå skulle ha gjort. 

Rekryteringen blev också mer tidsödande och ibland mer kostsam än 
traditionell rekrytering. Detta trots tillgång till IT-baserat rekryteringsstöd 
som skulle underlätta processen. 

Den erfarenhet man ändå fick från försöket var bland annat att arbeta fram 
mer stringenta och detaljerade kravprofiler för de utlysta tjänsterna vilket 
man fortsatt att utveckla. Samtliga myndigheter som ingick i försöket har 
återgått till traditionell rekrytering. 

Protokollsutdrag till 
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sammanträdesdatum Sida 

2017-03-08 26 

Även Region Skåne har under åren 2010-2012 utrett formerna med avidenti
fierade ansökningshandlingar. Utredningen gjordes av Malmö Högskola som 
kom fram till att det inte ökade mångfalden och att rekryteringsprocessen inte 
kunde garanteras vara fri från diskriminering. Region Skåne arbetar istället 
med dialoger om kravprofil, intervjufrågor och utbildning. 

Nora kommun arbetar sedan 2011 med att kvalitetssäkra rekryterings
processen. För att underlätta rekryteringsprocessen använder kommunen 
rekryteringsverktyget Workbuster. 

Personalchefen anser att det utifrån ovanstående inte finns belägg för att 
avidentifierade ansökningshandlingar leder till ökad mångfald i rekryterings
processen. 

För att underlätta att skapa lämpliga arbetstillfällen för personer med 
funktionsnedsättning behöver en god dialog ske mellan chefer i Nora 
kommun och externa aktörer som t ex Arbetsförmedlingen. Detta sker 
bland annat genom att cheferna får kontinuerlig utbildning kring dessa 
frågor. Personalchefen anser inte att ett lokalt mentorprogram skulle öka 
förutsättningarna. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Ulf Wilder (L) bifall till förslaget. 

David Stansvik 0/) yrkar på att motionen ska avslås. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet 
beslutar att anse motionen besvarad. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-08 27 

Lu § 22 dm ks2017-017 

Förslag till ombudgetering, investeringar med anledning av 2016 
års bokslut 

Ekonomiavdelningen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Vid 
genomgång av 2016 års bokslut har förslag lämnats om att ombudgeteringar 
bör göras i 2017 års budget. 

Föreslagna ombudgeteringar innebär att nettoinvesteringarna för år 2017 
kommer att budgeteras till 43 185 000 kronor. 

Ledningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 23 dnr ks2017-125 

Förslag till internbudget 2017 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

Sida 

28 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2016, § 173, om budget för 
år 2017 samt ekonomisk plan för åren 2017-2019. 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till internbudget för kommun
styrelsens verksamheter. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa upprättat förslag till internbudget för år 2017 för kommun
styrelsens verksamheter. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-03-08 29 

Lu § 24 dnr ks2017-147 

Förslag till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2013 att utse Elisabet Wennerström 
till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsombudets uppgifter innebär i korthet 
• att utöva tillsyn över behandlingar av personuppgifter 
• att samråda med datainspektionen 
• att föra förteckning över personregister 
• att hjälpa de som är registrerade att få rättelse 

Elisabet Wennerström har avsagt sig sitt uppdrag som personuppgifts
ombud. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Elisabet Wennerströms uppdrag som personuppgiftsombud upphör den 
31 mars 2017 samt 

att utse Michael Bergen som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från 
och med den 1 april 2017. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-08 30 

Lu § 25 dnr ks2017-054 

Teckningsrätt för bankkonto mm 

lednings utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse ekonomichef Peter Warman, controller Thomas Johansson, ekonom 
Annelie Johansson, administratör Annika Carlsson, administratör Lena 
Gunnarsson och administratör Lena Skogsmo att två i förening teckna Nora 
kommuns och dess stiftelsers samtliga bankkonton och at! utkvittera till 
kommunen ställda checkar och betalningsavier. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-08 31 

Lu § 26 dnr ks2015-400 

Diskussion om beredningen för demokrati och uppföljnings 
slutrapport om förslag till utveckling och hantering av 
medborgarförslag 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2015, § 190, att ge 
beredningen för demokrati och uppföljning i uppdrag att utreda alternativa 
sätt till medinflytande. Ett förslag skulle presenteras första kvartalet 2016. 

Beredningen överlämnade den 18 maj 2016, § 65, en delrapport till 
fullmäktige som beslutade överlämna rapporten till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016, § 133, att 
avvakta slutrapporten och lägga delrapporten till handlingarna. 

Beredningens slutrapport överlämnades till kommunfullmäktige den 
7 december 2016, § 172. Fullmäktige beslutade då att överlämna rapporten 
till kommunstyrelsen för beredning. 

I slutrapporten presenterar beredningen ett förslag till "Norainitiativet" som 
föreslås ersätta medborgarförslagen. Genom Norainitiativet kan personer 
inom men även utanför kommunen lämna olika typer av förslag. För att 
förslagen ska tas upp till behandling ska de vara skriftliga, innehålla namn 
och kontaktuppgifter till den/de som lämnar förslaget och endast innehålla 
ett förslag. 

En handläggare inom kommunens kontrollerar att förslaget är förenligt med 
kommunens policy innan det läggs ut på kommunens hemsida. Där kan 
allmänheten lämna "tummen upp" eller "tummen ner" till förslaget. Förslaget 
kommer att finnas på hemsidan under en bestämd maxtid. Efter ett bestämt 
antal "tummen upp" tas förslaget upp till behandling. 

Beredningen har lämnat förslag på hur hanläggningen inom kommunen ska 
gå till och hur förslagen och svaren redovisas. Beredningen har också varit i 
kontakt med två olika företag som presenterat sina system för hur man kan 
hantera elektroniska förslag på hemsidan . 

Under utskottets behandling diskuteras förslaget ingående. Utskottet 
kommer över ens om att kommunchefen ska utreda förslaget vidare utifrån 
att medborgaren ska vara i fokus. Kommunchefen ska också ta fram 
kostnader och resursåtgång för ett eventuellt genomförande och för den 
fortsatta hanteringen. Därefter ska ett förslag presenteras för 
ledningsutskottet. 

Protokollsutdrag till 
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