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dnr ks201 0-047

Svar på motion 4/2010 om kommunal policy för anställning av
personer med funktionsnedsättning
Petra Käller (M P) överlämnade motionen på fullmäktige den 17 februari
2010, § 4.
Motionären föreslog :
att Nora kommun inför kvotering för att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunen .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
som därefter överlämnade den till kommunchefen för beredning. Kommunchefen gav därefter personalchefen i uppdrag att besvara motionen.
Personalchefen har överlämnat ett svar på motionen. Det som är kännetecknade 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 sammanhang 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.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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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 :
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 öve rlämnade den till kommunchefen för beredning. Kommunchefen gav därefter personalChefen i uppdrag alt 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 kombination 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
alt anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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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. Kommunchefen 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 ansökn ingshandlingar.
Det var sju myndigheter som fick i uppdrag av regeringen att ingå i ett försök
med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering av nya medarbetare. 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.
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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 rekry1eringsprocessen 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 rekry1eringsprocessen . För att underlätta rekry1eringsprocessen använder kommunen
rekry1eringsverktyget Workbuster.
Personalchefen anser att det utifrån ovanstående inte finns belägg för att
avidentifierade ansökningshandlingar leder till ökad mångfald i rekry1eringsprocessen.
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 (V) yrkar på att motionen ska avslås.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet
beslutar att anse motionen besvarad.
l edningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V)
och Pia-Maria Johansson (lPo) på att motionen ska avslås.
Ordföranden ställer utskottets förslag mot David Stansviks yrkande och
fi nner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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dnr 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.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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dnr ks2017-125

Förslag till internbudget 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter
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 kommunstyrelsens verksamheter.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa upprättat förslag till internbudget för år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i beslutet.
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dm 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 personuppgiftsombud.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Elisabet Wennerström s uppdrag som personuppgiftsombud upphör den
31 mars 2017 samt
att utse Michael Bergen som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från
och med den 1 april 2017.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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dnr ks2017 -054

Teckningsrätt för bankkonto mm
Ledningsutskottet 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 att utkvittera till
kommunen ställda checkar och betalningsavier.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr ks2017-17?

Arsredovisning 2016 för stiftelser förvaltade av Nora kommun
Ekonomiavdelningen har överlämnat arsredovisning för stiftelser som
förvaltas av kommunen avseende 2016 ars verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättade arsredovisningar för stiftelser förvaltade av Nora
kommun samt
att överlämna dessa till revisionen.
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dnr ks2017-100

Förslag till styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Med anledning av att Bergslagens kommunalteknik har bytt namn till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 1 januari 2017, måste även
förbundets styrdokument och taxor, som är antagna i respektive kommun,
uppdateras med rätt namn. Revideringen gäller styrdokument och taxor som
är antagna i respektive kommunfullmäktige .
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att styrdokument, som tidigare gällt för Bergslagens kommunalteknik även
ska gälla för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr ks2017 -101

Förslag till felparkeringsavgift i Nora kommun
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är efter den 1 januari 2017
väghållare och likaledes trafikmyndighet. Denna uppgift har fram till
den 31 december 2016 varit en del i Bergslagens Miljö- och Byggnämnds
verksamhet.
I och med verksamhetsövergången måste kommunfullmäktige i respektive
kommun fatta beslut om avgift vid felparkeringar för att uppfylla lag
(1976:206) om felparkeringsavgift.
Beslutade felparkeringsavgifter inom Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har
i Nora kommun varit 200 kronor vid utebliven parkeringsskiva, 400 kronor för
parkerat för länge eller på förbud att parkera och 600 kronor för parkering på
förbud att stanna eller på handikapparkering.
Förslaget är att fortsätta med samma avgift för förseelserna.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! anta förslaget om felparkeringsavgift.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .

Justerares sign

~C

/2N

Utdragsbestyrkande

Protokollsutd rag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammantrådesdatum

Sida

2017-03-29

51

Ks § 37

Delgivningar
1.

2017-03-14. Skolverket - Beslutsmeddelande om statsbidrag för
Lågstadiesatsningen 2015/2016. (dnr ks2015-470)

2.

2017-03. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL - Aterkoppling om
finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad socialtjänst. (dnr ks2016-383)

3.

2017-03-15. IVO - Meddelande om oanmäld nattinspektion på
Hagby Ängars särskilda boende. (dnr ks2016-403)

4.

2017-03-15. IVO - Meddelande om oanmäld nattinspektion på
Tullbackagårdens särskilda boende. (dnr2016-404)

5.

2017-03-06,16,27. Skolinspektionen - Beslut efter tillsyn i Nora kommun
för gymnasieskola, grundsärskola, Karlsängskolan, fritidshem, förskola
samt förskoleklass och grundskola. (dnr ks2016-513)

6.

2017-03-10. För kännedom: Länsstyrelsen Uppsala län - Beslut till
GrimmDrone AB, Österbybruk, om tillstånd till kameraövervakning.
(dnr ks2016-619)

7.

2017-03-09. För kännedom: Länsstyrelsen i Kronobergs län - Beslut till
Positionsbolaget AB, Aseda, om tillstånd till kameraövervakning.
(dnr ks2016-633)

8.

2017-03-21. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag, § 17,
från direktinens protokoll fört den 3 mars 2017. (dnr ks 2016-640)

9.

2017-03-21 . Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag, § 18,
från direktinens protokoll fört den 3 mars 2017. (dnr ks 2016-641)

10. 2017-03-21. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag, § 128,
från direktinens protokoll fört den 3 mars 2017. (dnr ks 2017-012)
11. 2017-03-21 . Länsstyrelsen - Uppföljning enligt lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, Nora kommun. (dnr 2017-013)
12. 2017-01-12. Skolverket- Beslutsmeddelande om maxtaxa, fastställda
bidragsramar för 2017. (dnr ks2017-015)
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13. 2017-03-01. För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholm - Beslut till
FastOut AB, Stockholm , om tillstånd till kameraövervakning .
(dnr ks2017-042)
14. 2017-03-21. Region Örebro län - Utdrag , § 38, från protokoll fört vid
regionsstyrelsens sammanträde den 14 februari 2017 om avsiktsförklaring mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och
Nora kommun avseende om- och nybyggnation på fastigheten "Nora
Rosen 11 ' i Nora kommun . (dnr ks2017-057)
15. 2017-03-01. För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholm - Beslut till
Sweco Civil AB, Stockholm, om tillstånd till kameraövervakning .
(dnr ks2017-060)
16. 2017-02-03. Skolverket- Beslutsmeddelande om statsbidrag för
handledare i läs- och skrivutveckling, läsåret 2017/18. (dnr ks2017-080)
17. 2017-03-21. Samhällsbyggnad Bergslagen - remiss gällande yttrande til
länstransportplanen 2018-2029. (dnr ks2017-085)
18. 2017-03-16. Länsstyrelsen i Stockholm - Tillstånd till kameraövervakning . (dnr ks2017-096)
19. 2017-03-21 . Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Region Örebro
läns yttrande över avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell
plan 2018-2029. (dnr 2017-120)
20. 2017-03-01 . För kännedom : Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till
Eon Elnät AB , Örebro, om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 16:1
i Nora kommun. (dnr ks2017-136)
21. 2017-03-02. För kännedom: Samhällsbyggnad Bergslagen - Beslut till
Jonas Grahn om yttrande över åtgärdsprogram för vitryggig hackspett
2017-2021 . (dnrks2017-139)
22. 2017-03-03. Skolverket - Beslut om statsbidrag för undervisning under
skollov för 2017. (dnr ks2017-148)
23. 2017-03-14. Rutiner för anmälan av kränkande särbehandling område
skola, skolbarnomsorg och förskola. (dnr ks2017-160)
24. 2017-03-15. För kännedom : Arvsfonden - Beslut till Örebro Filmförening
om stöd 2017-2019. (dnr ks2017-170)
25. 2017-03-22. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Fibergruppen i
Sverige AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 65:1.
(dnr 2017-179)
Justerares sign
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26. 2017-03-21. Skolverket - Beslut om statsbidrag för handledare inom
Läslyftet för läsåret 2017/2018 . (ks 2017-185)
27. 2017-03-22. Skolverket - Beslut om statsbidrag till kvalitetssäkrande
åtgärder för 2017. (dnr ks2017 -187)
28. 2017-03-28. För kännedom : Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Lunds
Universitet om tillstånd enligt kameraövervakningslagen .
(dnr ks2017-197)
29. 2017-03-17. Region Örebro län - Protokoll fört vid Regionalt
samverkansråd den 10 mars 2017.
30. 2017-03-22. Skogfors -Information om branschgemenssamma riktlinjer
för hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket.
31. 2017-03-23. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll och
utdrag, § 49, från sammanträde den 15 mars 2017.
32. 2017-03-23. Nerikes Brandkår- Protokoll från direktionsmöte den
10 mars 2017.
33. 2017-03-24. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från
sammanträde den 15 mars 2017.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen .

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammantr3desdalurn

Sida

2017-03-29

54

Ks § 38
Delegationsbeslut
1.

2017-03-08. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende. (dnr ks2016-394)

2.

2017-02-07. Bildningschefen - Beslut om att Nora kommun betalar
skolgång i Karlskoga samt bekostar skolskjuts. (dnr ks2017-068)

3.

2017-03-22. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter för
investeringar. (dnr 2017-088)

4.

2017-03-08,24. Administrativa chefen - Beslut om yttrande att använda
allmän platsmark. (dnr ks2017-116)

5.

2017-03-17. Barn- och ungdomsutskottets sekreterare - utbetalning ur
skolans fonder. (dnr ks2017-176)

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.

~;;s sign

/)o

Utdragsbestyrka nde

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-29
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Ks § 39

Delegationsbeslut, utskottens beslut
1.

Ledningsutskottets beslut 2017-03-08 § 26

2.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-03-08 §§ 6-7

3.

Bam- och ungdomsutskottets beslut 2017-03-09 §§ 7-10

4.

Socialutskottets beslut 2017-03-07 §§ 6-8

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammantr3desdatum

Sida

2017-03-29

56

Ks § 40

Information från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med
anledning av uppsiktsplikten
Förbundschefen informerar om förbundets olika områden och dess
verksamhet under år 2016.
Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 41

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-29

57

dnr ks2017-122

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets
styrelse
På Intresseföreningen Bergslagens årsmöte i maj 2017 ska styrelse och
revisorer väljas.
För att bredda nomineringsunderlaget till den nya styrelsen vill intresseföreningens valberedning att föreningens medlemmar lämnar förslag på
ledamöter. Medlemskommunerna har möjlighet att nominera ledamöter
årsvis alternativt för hela mandatperioden.
Valberedningens ambition är att styrelsen bör ha en så jämn könsfördelning
som möjligt. Styrelsen-ska också representera medlemmarna i samtliga fem
län som är med i föreningen . Dessutom ska den spegla den samlade
politiska kartbilden hos medlemmarna.
Intresseföreningen ger därför samtliga medlemmar möjlighet att nominera
ledamöter till föreningens styrelse och som revisorer. Svar ska lämnas
senast den 31 mars 2017.
Kommunstyrelsen nominerade 2016 Solveig Oscarsson (S), Helena
Vilhelmsson (e) och Gary Dybeck (M). Vid intresseföreningens årsmöte
valdes Solveig Oscarsson till ledamot i styrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar

att nominera Solveig Oscarsson (S), Rådstugugatan 15, 71331 Nora,
Helena Vilhelmsson (e ), Bäcketorp Viker, 713 92 Gyttorp, Jasmine Ivarsson
(MP) , Knostervägen 3, 71393 Nora, Ove Göthlin (SD) , Dalviksvägen 1 e,
71333 Nora och Bengt Svensson (M) , Rådstugugatan 59, 71332 Nora.

Justerares sign

~0

Protokollsutdrag till

/0

Utdragsbestyrkande

Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 29/3 2017
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter

S

v

slut

Solveig Oscarsson , o,df

1

Per Andreasson

1

Margaretha Eriksson, v o'df

1

Hans Knutsson

-

Ulla Bergström

1

Bror-Erik Israelsson

1

Camilla Andersson Larsson

§§ 27-31,40

1

David Stansvik

1

M

Tom Rymoen

1

C

Helena Vilhelmsson

I §§ 27-34,40

KD John SundelI

L

1
1

Biraitta Bora

1

SD Ove Göthlin

-

LPo Pia-Maria Johansson

1

NP Bertil Roden

Ersättare

S

Monica Sundberg

1

Kent Nilsson
Eleonore Karlsson
§§ 32-39, 41

v

Jennika Landin

1

Anita Rundqvist

1

Anneli Ström

1

Rickard Pettersson
Carolina Pettersson
Eva Haldert

M

§§ 32-39, 41

Håkan Kangert

1

Benqt Svensson

C

Susanne Forsberg

L

Ulf Wilder

SD

Andreas Vidlund

LPo

Göran Beraaren

MP
NP

Monika Aune
Lars-Erik Larsson

Antal

1

1
1

Omröstninaar

1&
Ja

1&
Nei

Avs Ja

Nej

AVE

