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dnr ks2018-147

Förslag till Strategi för implementering och tillämpning av FN:s
konvention om barnets rättigheter
Kommundirektören och folkhälsochefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet. Sveriges Riksdag beslutade den 13 juni 2019 att från den
1 januari 2020 ska FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonven
tionen , inkorporeras i svensk lag och likastälIas med andra svenska lagar.
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling i november 1989 och
ratificerades av Sverige ett år senare, i september 1990. Barnkonventionen
är ett rättsligt bindande dokument som bland annat innehåller bestämmelser
om mänskliga rättigheter för barn och unga. All offentlig verksamhet har då
ett ansvar att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses .
Som stöd för implementering och tillämpning av konventionen finns sedan
2010 en nationell strategi , Strategi för alt stärka barnets rättigheter i Sverige.
I strategin uttrycks grundläggande förutsättningar för att stärka barnets
rättigheter. Där finns nio grundförutsättningar för barnrättsarbete i Sverige.
När barnkonventionen blir lag är det artiklarna 1-42 som inkorporeras.
Nora kommun har sedan tidigare fattat beslut om barnets rättigheter;
barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden år 2012,
socialnämnden år 2013 och kommunstyrelsen år 2014.
Kommunen har sedan dessa beslut fattades genomgått en organisations
förändring vilket innebär att det nu finns tre nämnder och en förvaltning . Det
saknas en kommunövergripande strategi kring arbetet med barns rättigheter.
När nu lagen träder i kraft behövs kunskap om vilka krav som konventionen
ställer på politiska beslut samt på den kommunala verksamheten. Det är
också viktigt att börja arbetet för att omsätta densamma i verksamhets
planering och vardagsnära arbetssätt och rutiner. De tidigare besluten
behöver ersättas med en kommunövergripande strategi som bland annat
innehåller implementering, kunskapshöjande insatser och systematisk
uppföljning.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2018, § 120, att ge kommun
direktören i uppdrag att utarbeta en övergripande strategi för implementering
av barnkonventionen. Kommundirektören har därefter gett kommunens
folkhälsoteam i uppdrag att arbeta med ärendet.
Folkhälsoteamet har i arbetet med att ta fram strategin använt en referens
grupp bestående av kulturskolechef, kultursekreterare, föreningssamordnare
bibliotekschef, enhetschef för funktionsstöd samt rektor för grundskolan
respektive förskolan. Avstämning har skett med skolchef, socialchef,
utvecklingschef samt kommundirektör.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Strategi för implementering och tillämpning av FN:s konvention om
barnets rättigheter.
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Förslag till arbetsmiljöpolicy
HR-avdelningen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt arbetsmiljö
Iagen ska kommunen ha en arbetsmiljöpolicy som ligger till grund för det
praktiska arbetet med hälsa- och arbetsmiljö inom tjänstemannaorganisa
tionen.
Vid genomgång och uppdatering av kommunens systematiska arbetsmiljö
arbete upptäcktes att kommunen saknar en centralt antagen arbetsmiljö
policy.
HR-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till arbetsmiljöpolicy.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för Nora kommun.
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Firmatecknare
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Tom Rymoen (M) samt
kommundirektör Isabell Landström och vid förfall för henne ekonomichef
Peter Warman eller HR-chefen Katarina Eriksson, att två i förening ,
förtroendevald och tjänsteperson , teckna kommunens firma.
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dnr ks2020-008

Undertecknande av borgensförbindelser
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Tom Rymoen (M) samt
kommundirektör Isabell Landström och vid förfall för henne ekonomichef
Peter Warman eller HR-chefen Katarina Eriksson, att två i förening,
förtroendevald och tjänsteperson, på kommunens vägnar underteckna
borgensförbindelser.
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Förslag att avsätta ytterligare medel för att ta fram detaljplan för
Stensnäs 3
Nora kommun har behov av detaljplanerad mark för bostäder. Området
Stensnäs 3 står på tur att detaljplaneras. Kommunstyrelsen beslutade den
27 november 2019, § 170, att avsätta 150 000 kronor ur kommunstyrelsens
oförutsedda medel 2020 för att ta fram en detaljplan för Stensnäs 3.
Den beräknade kostnaden är dock 250 000 kronor varför kommunstyrelsen
behöver avsätta ytterligare 100 000 kronor för att ta fram detaljplanen.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta ytterligare 100 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda
medel 2020 för att ta fram en detaljplan för Stensnäs 3.
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Ineras inbjudan om avsiktsförklaring för Säker digital
kommunikation
Inera bjuder in landets kommuner att stödja projektet Säker digital
kommunikation, SDK, och dess kommande förvaltning genom att teckna en
avsiktsförklaring för medfinansiering från år 2020 och framåt. Priset räknas
fram utifrån kommunernas storlek vilket för Nora kommuns del innebär en
kostnad på ca 10 000 kronor för år 2020.
Projektet har pågått sedan hösten 2017. Syftet är att utveckla infrastruktur
och standarder för säkert och effektivt utbyte av ostrukturerad, digital informa
tion. De offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska kunna ersätta fax
och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska
fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra
digitala lösningar.
Projektet har till och med 2019 finansierats genom att regionerna, Sveriges
Kommuner och Regionerllnera och myndigheterna delat på kostnaderna, en
tredjedel per gruppering, ett år i taget. Under de två första åren har dock
kommunernas del av finansieringen hanterats av Sveriges Kommuner och
Regioner via Inera.
Projektet närmar sig nu skarpa leveranser och det är dags för kommunerna
att bö~a medfinansiera sin del. Avsiktsförklaringen syftar till att säkerställa att
landets kommuner kommer att använda lösningen och acceptera den avgift
som lösningen innebär.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna avsiktsförklaringen gällande projektet Säker digital
kommunikation, Inera samt
att avsätta 10 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för att
delta i projektet år 2020.
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Medborgarförslag 9/2019 om åtgärder för att rusta järnvägs
banken mellan Gyttorp och Striberg
Peter Lundin överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den
12 december 2019, § 136.
Förslagsställaren föreslog:
att åtgärder bör vidtas eftersom den gamla järnvägsbanken mellan Gyttorp
och Striberg behöver rustas. Företrädesvis vid järnvägens anslutning från
grusvägen mellan Gyttorp till As, Byvägen och till Asbobergs gamla station.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar

att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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Motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och avlopps
hantering
Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 6 november
2019, § 113.
Motionären föreslår att vatten- och avloppsledningar dras från Löa i norr till
Frövi i söder, där man utnyttjar sjösystemet i den utsträckning som är möjlig,
via Storå, Guldsmedshyttan, Lindesberg, Vedevåg till Frövi. Nora hakar på
med ledning ner till Frövi-Ervalla.
I Frövi byggs ett gemensamt reningsverk med den modernaste renings
teknikgen och där rötslam tillsammans med matavfall och grödor från
vallodling och gödsel från gårdar i närheten blir en fungerande biogas
anläggning.
Biogas är en möjlig råvara till vätgas. Vätgas förväntas vara en stor framtida
energikälla för våra transporter i bilar, lastbilar, bussar och även tåg.
Motionären föreslår därför att kommunen lägger in möjligheterna att bygga
en vätgasmack i Frövi eller Ervalla.
Motionären föreslog:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda samtal med
Lindesbergs kommun i syfte att starta ett gemensamt projekt enligt ovan
att därefter påbörja en gemensam utredning för att utröna möjligheterna i
liggande förslag samt
att aktivt söka medel från staten i det så kallade klimatklivet i ett första steg i
en projektering och därefter till en eventuell investering i projektet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna motionen till kommundirektören för beredning.
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Motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna skogs
innehavet kalhyggesfritt
Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 6 november
2019, § 114.
Motionären föreslog:
att kommunfullmäktige fastslår att Nora kommun ska bruka sin egen ägda
skog kalhyggefritt
att uppdra till kommunstyrelsen att i ett första steg anordna en utbildningsdag
för politiker och tjänstemän i kalhyggefritt skogsbruk samt
att kommunstyrelsen därefter awaktar utgången av nuvarande upp
handlingsavtal och därefter upphandlar aktör inom skogstjänster som har
kompetens inom området kalhyggefritt skogsbruk.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna motionen till kommundirektören för beredning.
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dnr ks2020-039

Information om Nitro/Nora BS:s önskemål att Nora kommun tar
över bandyplanen
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019, § 95, att inte ta över driften av
bandyplanen.
Nitro/Nora SS har därefter, den 23 januari 2020, åter lämnat en skrivelse
med önskemål om att Nora kommun ska överta bandyplanen. Därefter har
Karlsängs lP AS försatt sig i konkurs.
Kommundirektören har därefter varit i kontakt med konkursförvaltaren och de
ska fortsätta diskutera vad gäller avtal mm.
Miljöpartiet, Norapartiet och Landsbygdspartiet överlämnar en samman
fattning av de diskussioner som partierna har haft vid en träff den 28 januari
2020 med ordförande för Nitro/Nora SS.
Utifrån träffen föreslår de tre partierna att kommunstyrelsen ska ompröva sitt
beslut att inte överta anläggningen och undersöka om det går att nå en
överenskommelse med Nitro/Nora SS i enlighet med dessa diskussioner.
Partierna föreslår också att man ska undersöka om det går att minska
driftskostnadema samt att beslut i ärendet ska tas innan sommaren 2020.
Ärendet kommer eventuellt att behandlas på kommunstyrelsen den
12 februari 2020.
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