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Ks § 87 dnr ks2022-298 

Information enligt uppsiktsplikten, SOFINT 

Ordföranden för SOFINT informerar om verksamheten. 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 139 

Ks § 88 
Lu § 44 

Ekonomirapport 2 

dnr ks2022-062 

Ekonomirapporten redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med j
månad. 

Nora kommun har ett budgeterat resultat på 7 312 000 kronor men förvänt
redovisa ett budgetöverskridande med 2 580 000 kronor. Det innebär istäl
ett positivt resultat på 4 732 000 kronor. 

Ekonomirapporten redovisar 11 funktionsnivåer som förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande och 13 funktionsnivåer förväntas redovisa ett budget
underskott. Resterande funktionsnivåer förväntas rymmas inom befintliga 
budgetramar. 

Under utskottets behandling av ärendet var utskottets ordförande och vice 
ordförande förhindrade att delta. Utskottet utser därför kommunstyrelsens 
vice ordförande som ordförande för ärendet. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 
2022. 

Ordföranden tackar för informationen. 

uli 

let 
as 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Kommunstyrelsen enas om att på ärendeberedningen inför nästa 
ledningsutskott ska ett ärende tas med om förslag på effektiviseringar inom 
socialchefens område samt inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Beredningen ska också diskutera om det behövs fattas beslut om hur 
samtliga verksamheter ska vidta åtgärder för att minska elkostnaderna. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 140 

Ks § 89 
Lu § 45 dnr ks2022-21 O 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

Regeringen har gett ut en ny förordning om avgifter inom livsmedels
kontrollen (2021:176), LAF. Enligt LAF ska en kontrollmyndighets kostnader 
för offentlig kontroll täckas av avgifter. Avgifterna fastställs av den 
kornmunala närnnd som utför kontrollen enligt den taxa sorn kommun
fullmäktige beslutat. LAF anger också att avgifterna ska beräknas så att det 
finns tillräckliga finansiella resurser. Kommunerna måste också förhålla sig 
till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för 
livsmedelskontrollen. 

Det tidigare systemet med årlig avgift innebar en skyldighet för kommunerna 
att ta ut en avgift varje år för alla registrerade verksamheter oavsett om det 
sket! någon kontroll eller inte. Avgifterna var schabloniserade och fördelade 
över flera år och baserades på riskklassning . Kontrollen utfördes enligt 
kontrollmyndighetens kontrollplan enligt varje verksamhets riskklassning och 
avgift inom en treårsperiod. 

Med införande av efterhandsdebitering tas det inte längre ut en fast årlig 
avgift. Avgiften debiteras i stället efter genomförd kontroll. Den förändrade 
hanteringen av uttag av avgifter innebär att helt nya taxebestämmelser 
behöver beslutas av fullmäktige . 

Den nuvarande taxan på 985 kronor per timme har gällt från den 1 januari 
2012. Ny beräkning av kostanden innebär en timtaxa på 1 165 kronor. Taxan 
gäller från och med den 1 januari 2023. 

Den nuvarande taxan täcker inte kostnaderna för livsmedelskontroll vilket gör 
at! delar av kontrollen finansieras av skattemedel. 

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 20 april 2022, § 99. 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att 
besluta att anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelshanteringen. 

Utskottets behandling av ärendet. 

Yrkanden 
Bengt Magnusson (LPo) yrkar på de som skött sig året innan erhåller en 
rabatt på taxan nästkommande år. 

Protokollsutdrag till 

Utdrag/ bestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 141 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och 
finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons tilläggs
yrkande och finner att det avslås. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen samt 


att taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 


Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 


Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdrags~ est yrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Ks § 90 
Lu § 46 dnr ks2022-268 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria 
läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 

Regeringen kommer i juni 2022 att anta en ny lag om tobaksfria nikotin
produkter. En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas 
av avgifter. Avgifterna fastställs av den kommunala nämnd som utför 
kontrollen enligt den taxa som kommunfullmäktige besluta!. Kommunerna 
måste också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när 
de tar ut avgifter för livsmedelskontrollen. 

Nuvarande taxa på 1 087 kronor per timmer har gällt sedan 1 januari 2020. 
Ny beräkning av kostnaderna innebär en ny timtaxa på 1 080 kronor. Taxan 
gäller från och med den 1 januari 2023. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen behandlade ärendet den 19 maj 
2022, § 119. Nämnden föreslår kommunfullmäktige i respektive medlems
kommun att besluta att anta ny taxa för kommunens avgifter inom områdena 
serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska 
cigaretter, folköl samt nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ny taxa för avgifter inom områdena serveringstillstånd, tobaks
tillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, folköl samt nya lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter samt 

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

P0 Protokollsutdrag tillesa?f}/1 sign 

Utdra sbestyrkande 
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Sammanlrädesdalum Sida 
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Ks § 91 
Lu § 47 dnr ks2019-548 

Avsiktsförklaring avseende upphandling och införande av digitalt 

långtidsbevarande, e-arkiv 


Arkivarien har den 13 juni 2022 överlämnat en skrivelse i ärendet 

I den moderna förvaltningen sker nästan all hantering av information digitalt. 

Alla allmänna handlingar ska, enligt tryckfrihetsförordningen, bevaras för all 

framtid, såvida det inte har beslutats att de ska gallras. 


Detta ställer krav på att vi kan ta hand om den information som skapas 

elektroniskt. Den digitala informationen ska vara sökbar, nåbar, tillförlitlig 

och säker. En förutsättning för detta är möjligheten att bevara den digitala 

informationen i ett e-arkiv. 


Nora kommun har inget e-arkiv och saknar därmed slutförvaring för de 

digitala systemen som används i verksamheterna. Enligt gällande dokument 

hanteringsplaner bevaras kommunens samtliga handlingar på papper. De 

som inte skrivs ut på papper ligger kvar i systemen under obestämd tid 

underordnade leverantörer med dyra licenser med oklar bevarandekapacitet. 

Det är ohållbart i längden. 


Det har sedan lång tid tillbaka lyfts av tidigare arkivarier att finna en lösning 

på digital slutförvaring av elektroniska handlingar i form ave-arkiv och nu är 

det hög tid att finna en lösning som är mest fördelaktig för kommunen ur 

ekonomiskt, tidsmässigt och arbetsmässigt perspektiv. 


Arkivarien och kommunsekreteraren har undersökt olika alternativ och 

föreslår att Nora kommun avger en avsiktsförklaring om upphandling och 

införande av digitalt långtidsbevarande, e-arkiv, tillsammans med 

E-arkivcentrum Dalarna, vilket är en sammanslutning av dalakommuner som 

arbetat tillsammans med e-arkivering sedan 2018. 


Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 


att avge avsiktsförklaring för att samarbeta med E-arkivcentrum Dalarna 

gällande avtalssamverkan om e-arkiv samt gemensam upphandling av 

e-arkivs yste m 2023 samt 


att den beräknade årliga kostnaden för e-arkiv för Nora kommun på 122 389 
kronor samt kostnad för införande 53 480 kronor beaktas när beslut tas om 
slutlig budget för 2023 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till Justerares sign ./ 

&'0 '-m 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 144 

Ks § 92 
Lu § 49 dnr ks2021-438 

Rapportering av arbetet med uppdraget om Nora kommuns 
lönefunktion 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 152, att ge HR-chefen 
i uppdrag att se över lönefunktionen och presentera förslag till hållbar löne
hantering. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2021, § 31, lämnade 
HR-chefen en lägesrapport om uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade att 
ge HR-chefen i uppdrag att inleda förhandlingar och föreslå avtal om 
samordning/övertagande med annan aktör avseende löneadministration. 
Aterrapportering till kommunstyrelsen i september 2022. 

Vid utskottets behandling av ärendet informerar HR-chefen att det har förts 
diskussion med Västmanlands/Dalarnas lönenämnd om att Nora kommun 
eventuell kan ansöka om att gå med i nämnden. Nämndens säte är i 
Norbergs kommun. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Kommundirektören informerar om att ärendet utgår med anledning av ny 
information i ärendet. Ärendet återkommer till nästa ledningsutskott, 
den 28 september. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Ks § 93 
Lu § 50 

2022-09-07 

dnr ks2022-361 

145 

Förslag till uppdrag om revidering av reglemente tör ersättning 
till kommunala förtroendevalda 

Under utskottets behandling av ärendet är utskottets ordförande och vice 
ordförande förhindrade att delta. Utskottet utser därför kommunstyrelsens 
vice ordförande som ordförande för ärendet. 

Ordföranden föreslår att kommundireklören får i uppdrag att se över 
reglementet för ersättning till kommunala förtroendevalda utifrån den nya 
politiska organisationen som gäller från och med årsskiftet 2022/2023. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 
2022. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglementet för ersättning till 
kommunala förtroendevalda utifrån den nya politiska organisationen som 
gäller från och med årsskiftet 2022-2023. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 146 

Ks § 94 
Lu § 51 dnr ks2022-362 

Förslag att tillsätta tillfällig beredning om arvodesnivåer 

Under utskottets behandling av ärendet är utskottets ordförande och vice 
ordförande förhindrade att delta. Utskottet utser därför kommunstyrelsens 
vice ordförande som ordförande för ärendet. 

Utskottet enas om att föreslå kommunfullmäktige att på sammanträde den 
21 september tillsätta en tillfällig tvärpolitisk beredning under kommun
fullmäktige som arbetar med arvodesnivåerna. Aterkoppling i november. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 
2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillsätta en tillfällig beredning , enligt kommunfullmäktiges arbets
ordning § 48, för att arbeta med nivåerna på arvoden samt 

att återkoppla till fullmäktige i november 2022. 

cN1r~res sign ~O 

Utdra sbestyrkande 

Protokollsutdrag til l 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 147 

Ks § 95 
Lu § 55 dnr ks2022-1 07 

Förslag till utbetalning av partistöd 2022 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna reviderades den 27 september 2017, § 73. 
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin . Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens 
utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen bifogas redovisningen. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till 
att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för 
medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad 
med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas städet ut en gång per år, 
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskningen gäller partistödet för år 2021. Redovisning och 
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige 
utom från Sverigedemokraterna. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utbetalning av partistöd 2022 till samtliga partier. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till~r res sign ~D 

Utdra sbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2022-09-07 148 

Ks § 96 
Lu § 56 dnr ks2021-410 

Extra anslag till kompletterande utredning, Norvalla lP 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2021, § 131, att avsätta 
300 000 kronor till en förstudie avseende utveckling av Norvalla idrottsplats. 
I uppdragsdirektivet till förstudien står att utredningen ska fokusera på 
friidrott med målet att utveckla Norvalla till en godkänd friidrottsanläggning 
med syntetbeläggning. 

Förstudien presenterades i kommunstyrelsen den 17 maj 2022, §72. 
Kommunstyrelsen beslutade då att fortsätta projekteringsarbetet samt att 
undersöka möjligheterna till extern finansiering. Kommunstyrelsen fattade 
inget beslut om kostnaden för den fortsatta projekteringen. 

Projektenheten inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram 
en översiktlig kalkyl för det fortsatta arbetet och bedömer kostnaden till max 
400 000 kronor. Den fortsatta projekteringen innebär då en färdig 
projektering för anläggningen, ett färdigt förfrågningsunderlag inför en 
eventuell upphandling samt en ekonomisk kalkyl. 

Projekteringen bör vara klar för beslut under första kvartalet 2023. 

Friidrottsföreningen, IFK Nora Friidrott, är delaktiga i projektet och kommer 
att hjälpa till med att ta fram vilka möjligheter som finns till externfinansiering. 
Beslut om externfinansiering kommer dock inte kunna fattas innan 
kommunen tagit ställning till om anläggningen ska byggas eller ej och kan 
således inte utgöra förutsättning i det beslutet. 

Utskottets behandling av ärendet 

Yrkanden 
Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

Birgitta Borg (L), Kent Nilsson (S) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till 
förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet 
bifaller förslaget. 

Protokollsutdrag till 

UtdragSbestyrkande I 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-07 

Sida 

149 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 400 000 kronor för den fortsatta projekteringen för Norvalla lP 

att kostnaden belastar ansvar 20100, Kommunstyrelsens tillfälliga 
engångsresurser 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att färdigställa 
projekteringen samt 

att projekteringen färdigställs inför beslut senast under kvartal 1 2023. 

Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till förmån 
för avslagsyrkandet. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Yrkanden 
Tom Rymoen (M), Solveig Oscarsson (S), Bengt Svensson (M), Susanne 
Forsberg (G), Hans Karlsson (S), John SundelI (KO), Kent Nilsson (S), Anna 
Karlsson (S) och Ursula Steffensen (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo), David Stansvik (V), Jan Rylander (NP), 
Lars-Erik Larsson (NP) och Conny Alfredsson (SO) yrkar avslag på utskot
tets förslag . 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Jan Rylander (NP), Lars-Erik Larsson (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Utdragsbestyrkande ~ 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 150 

Ks § 97 
Lu § 57 dnr ks2022-038 

Extra anslag till kompletterande utredning, Stensnäs 3 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommun har 
för sin framtida och pågående expansion låtit ta fram en detaljplan för 
nybyggnation av villor vid Stensnäs, norr om Nora centrum. Expansionen av 
området har skett i flera steg där detaljplanen för det tredje steget, 
Stensnäs 3, vann laga kraft 20 juni 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 17, aU ge kommun
direktören i uppdrag att utreda investeringskostnader för den fortsatta 
exploateringen av området. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2022 
§ 24, att avsätta 500 000 kronor för projektering av infrastruktur inför 
kommande tomtavstyckning . 

I samband med utredningarna har Länsstyrelsen meddelat att de bedömer 
att en arkeologisk utredning behöver utföras. Inom det detaljplanelagda 
området vid Stensnäs bedömer de att det finns en hög sannolikhet för 
tidigare okända fornlämningar. Denna bedömning är gjord med hänsyn till 
den kända fornlämningsbilden i närområdet, tillsammans med de topo
grafiska och geologiska förutsättningarna inom området. 

,Utredningen ska fastställa om fornlämningar finns och ge Länsstyrelsen 
I beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Länsstyrelsen har gett Stiftelsen 
Kulturmiljövård i uppdrag att genomföra undersökningen. Kostnaden är 
bedömd till 233 780 kronor exklusive moms och ti llfaller Nora kommun som 
markägare. Kostnaden är inte upptagen i tidigare beslutade 
utredningsmedel. 

I samband med åtgärderna kan viss trädfällning inom området behöva göras, 
en åtgärd som är planerad i samband med expansionen av området. 
Kostnaden för dessa åtgärder bedöms till maximalt 50 000 kronor. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 300 000 kronor för arkeologisk undersökning samt eventuellt 
tillkommande åtgärder för att kunna utföra undersökningen 

att kostnaden belastar ansvar 20100 Kommunstyrelsens ti llfälliga engångs
resurser samt 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen aU se till aU 
åtgärderna verkställs och återrapporteras i en lighet med Länsstyrelsen 
beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till j?~SSign~ 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-09-07 151 

Ks § 98 
Lu § 58 dnr ks2021-367 

Medfinansiering, Leader Bergslagen 

Nora kommun ingår sedan tidigare i Leaderområdet Bergslagen. Detta 
Leaderområde omfattar tio kommuner; Hällefors, Ljusnarsberg, Nora, 
Lindesberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Norberg, Fagersta, 
Smedjebacken och Ludvika. Genom Leader möjliggör Europeiska unionen 
lokal utveckling riktat till landsbygd och civilsamhälle. Modellen bygger på at 
det ska vara förhållandevis enkelt att ansöka om utvecklingsmedel för att 
främja lokala initiativ. 

Nora kommun beslutade om medlemskap 2007 och om medfinansiering för 
första programperioden till 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 
2014, § 98 om fortsatt medfinansiering om 23 kronor per invånare och år för 
programperioden 2017-2021. 

Jordbruksverket beslutade hösten 2015 att inte bevilja medel till Leader · 
Bergslagen för den programperioden. Medlemskommunerna beslutade då 
att satsa inför programperioden 2023-2027 och att medfinansiera arbetet 
med 210 040 kronor per år under tidsperioden 2017-2021. Den 10 juni 2021 
lämnade Nora kommun in en avsiktsförklaring till Jordbruksverket i vilken 
kommunen ställde sig bakom arbetet med att ta feam en lokal utvecklings
strategi inför kommande programperiod. I 

Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Bergslagens utvecklings
strategi blivit prioriterad för programperioden 2023-2027 och tilldelats en 
budget ur europeiska jordbruksfonden för landsbygds utveckling om 
41 237 500 kronor. En förutsättning är offentlig medfinansiering från 
medlemskommunerna om 13608375 kronor fördelat över programperioden. 

Medfinansieringen bygger, som tidigare programperioder, på befolknings
mängden och uppgår till 24 kronor per invånare och år. För Nora kommuns 
del baseras beräkningen på 10 686 invånare vilket ger 256 464 kronor per år 
i medfinansiering. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att medfinansiera Leaderområde Bergslagen med 24 kronor per invånare 
och år under programperioden 2023-2027. 

Justerares sign ~ 

cfo ro/"I 
Utdrags best yrkande v 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 152 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Kommundirektören informerar om att för att få mer information om Leader 
Bergslagens verksamhet kan man vända sig till utvecklingsledaren 
Vivi Båvner. 

Tom Rymoen (M), Kent Nilsson (S), David Stansvik (V), John SundelI (KO), 
Solveig Oscarsson (S) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till 
utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att medfinansiera Leaderområde Bergslagen med 24 kronor per invånare 
och år under program perioden 2023-2027. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande "--'" 
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NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 

Ks § 99 
Lu § 59 dnr ks2022-365 

Förslag till kompensation för vårdpersonal inom omsorgen 
med anledning av ändrat arbetstidsmått 

Från och med den 1 april 2022 gäller nytt arbetstidsmått för fack
förbundet Kommunals medlemmar som arbetar natt. Det är anställda 
i kommuner och regioner som får kortare nattarbetstid. Det nya heltids
måttet för de som arbetar natt ändras från 36,20 timmar per vecka till 
34,20 timmar per vecka. 

Vid inledande MBL-förhandling mellan Nora kommun, som arbetsgivare, 
och fackförbundet Kommunal den 18 januari och 27 januari 2022 
informerade arbetsgivaren om att i samband med sänkningen av arbets
tidsmåttet för Kommunals medlemmar som arbetar nat! kan arbets
givaren göra avräkning på löneöversynsutrymmet. Kommunals 
representant yrkande på att ingen avräkning ska göras. 

Vid kompletterande MBL-förhandling den 3 mars 2022 enas parterna om 
att summan som ska avräknas löneöversynsutrymmet ska vara 42 000 
kronor. 

Utskottets behandling av ärendet 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på att kompensation ska göras, i dagpersonalens 
löneutrymme för vårdpersonal inom omsorgen som arbetar inom 
Kommunals område, i storlek med den avräkning som beslutades i 
MBL-förhandling den 3 mars 2022. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kompensation ska göras, i dagpersonalens löneutrymme för vård
personal inom omsorgen som arbetar inom Kommunals område, i 
storlek med den avräkning som beslutades i MBL-förhandling den 
3 mars 2022. 

Protokollsutdrag till 

, Utdragsbestyrkande 7 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 154 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på att alla medarbetare inom Kommunals avtalsområde, 
exklusive nattpersonal, erhåller 134 kronor i retroaktiv löneförändring från 
den 1 april 2022. Kostnaden för förändringen beräknas till 55 000 kronor. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på eget ändringsyrkande och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att alla medarbetare inom Kommunals avtalsområde, exklusive nattpersonal, 
erhåller 134 kronor i retroaktiv löneförändring från den 1 april 2022. 
Kostnaden för förändringen beräknas till 55 000 kronor. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande J 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 155 

Ks § 100 
Sbu § 33 dnr ks2022-222 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till ny 
systemlösning för reservvaUenledning, Nora-Lindesberg 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2016, § 174, att anta 
förslag till avtal om kostnadsfördelning för en vattenledning mellan Nora 
och Lindesberg. Fullmäktige i Lindesberg beslutade detsamma den 
14 december 2016. Avtalet var anpassat för att kunna ansluta både Noras 
och Lindesbergs kommuner till projektet Vätternvatten. 

Kommunfullmäktige i Nora och Lindesbergs kommun beslutade den 
27 september 2017 att inte gå in i bolaget Vätternvatten AB. 

I avtalet var kapaciteten i ledningen mellan Västra Sund och Älvestorp 
endast beräknad för en försörjning med vatten från Vättern i riktning mot 
Nora stad, alternativt att ta reservvatten från Lindesberg. Ledningen byggdes 
ut i samband med att den Östra delen av Norasjön anslöts till verksamhets
område för VA. 

Med den förändring av systemlösning som har skett, där Vätternvatten har 
utgått och reservvatten ska kunna distribueras i riktning från Nora till 
Lindesberg, har den befintliga ledningen för låg kapacitet. Den befintliga 
ledningen ersätts därför med två andra ledningar vilket ger samma kapacitet 
på hela sträckan mellan Rya Vattenverk och tryckstegringen i Älvestorp. 

Fördelningen mellan kommunerna av tillkommande kostnader görs enligt 
principen en tredjedel Lindesberg och två tredjedelar Nora. Detta med 
anledning av att Lindesberg kan, i händelse av kris , leverera 100 procent av 
Noras behov av reservvatten medan Nora endast kan leverera 30-40 procent 
av Lindesbergs behov. Nora har alltså större nytta av de tillkommande 
arbetena. 

Direktionen har behandlat ärendet den 22 april 2022, § 55. Direktionen 
föreslår kommunfullmäktig i Nora kommun och Lindesbergs kommun besluta 
att ge Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utföra lednings
förläggning av två drickvattenledningar, dimension 315, mellan Västra Sund 
och Älvestorp och två dricksvatten ledningar, dimension 315, mellan 
Älvestorp och Pershyttans högreservoar till en beräknad kostnad av 
3,8 miljoner kronor (-6,9 miljoner kronor från tidigare äskade medel) för 
Nora kommun och 5,3 miljoner för Lindesbergs kommun. 

Protokollsutdrag till 

Utdra sbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 156 

Utskottets behandling av ärendet 

Yrkanden 
Jan Rylander (NP) yrkar på återremiss för att korrigera kostnadsfördelningen 
till hälften var för Nora kommun och Lindesbergs kommun. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Samhällsbyggnadsförbundets 
förslag och finner att det bifalls. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utföra lednings
förläggning av två drickvattenledningar, dimension 315, mellan Västra Sund 
och Älvestorp och två dricksvattenledningar, dimension 315, mellan 
Älvestorp och Pershyttan högreservoar till en beräknad kostnad av 
3,8 miljoner kronor (-6,9 miljoner kronor från tidigare äskade medel) för Nora 
kommun och 5,3 miljoner för Lindesbergs kommun. 

Jan Rylander (NP), Pia-Maria Johansson (LPo) och Conny Alfredsson (SO) 
reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Kommunstyrelsens behandling av ärandet 

Kommundirektören informerar om att ärendet utgår från dagordningen och 
återkommer vid senare till fälle . Ytterligare diskussioner ska ske med berörda 
parter. Från Nora kommun deltar kommunalråden och oppositionsrådet samt 
kommundirektören i diskussionerna. 

Protokollsutdrag till 

Utdra~ sbestyrkande 

'



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 157 

Ks § 101 
Sbu § 34 dnr ks2022-243 

Förslag till ny gränsdragning för naturreservatet Fibbetorps
skogen 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022, § 65, att ge Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att skicka förslaget om förändring 
av naturreservatet Fibbetorp på remiss under perioden 24 maj-27 juni 2022. 
Förslaget har skickats till berörda myndigheter, stiftelser, föreningar och 
grannar. Förslaget har dessutom skickats till sakägare, dvs Nora kommun 
och arrendatorn för den angränsande åkermarken. 

Synpunkter har lämnats av Örebro läns botaniska sällskap, skogsstyrelsen, 
länsstyrelsen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga svar är positiva 
till de föreslagna ändringarna. Länsstyrelsen poängterar dock att upp
hävandet måste kompenseras i skälig utsträckning, vilket det aktuella 
förslaget gör. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ställer sig positiv under 
förutsättning att det inte försvårar framtida bostadsområde söder om 
reservatet. Förvaltningen anser att reservatet har stor betydelse för tätorten 
och den omgivande landsbygden som med tiden blir mer betydande. 
Förvaltningen påpekar också vikten av att göra området mer tillgängligt samt 
att skyltningen ska vara tydlig . 

Grönområdet har stöd i Översiktsplanen , ÖP. De två tillkommande områdena 
ligger inom utvecklingsområde för bostäder men då ytorna är små bedöms 
det inte vara något hinder för bostadsutvecklingen. Reservatet kan dessutom 
i framtiden, i samband med framtida utbyggnad, få en mycket viktig roll. 

Den ena sakägaren, arrendatorn, har inte lämnat några skriftliga synpunkter. 
Däremot har arrendatorn och Nora kommun kommit överens om att 
förtydliga vad som gäller för gränsområdet mot åkern. Kommunen ansvarar 
för att röja skogsbrynet i reservaten. För att gynna floran slås den obrukade 
zonen av arrendatorn från mitten av juli till mitten av augusti. Vid behov av att 
rensa diket ska samråd ske med förvaltaren av naturreservatet. 

Protokollsutdrag till 

Uldrag'J Slyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrådesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 158 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ny gränsdragning för naturreservatet Fibbetorpsskogen samt 

att fastställa skötselplan för naturreservatet Fibbetorpsskogen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

~erarj sign Jb Protokollsutdrag till 

Utdra ~sty(kande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 159 

Ks § 102 
Sbu § 35 dnr ks2020-483 

Avverkning av granskog på Alntorps ö 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 161, att ge 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utreda vilka möjlig
heter det finns för att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö. 

På ön finns problem med granbarkborre som sprider sig på ön. Utredningen 
har gjorts av förbundets skog- och naturvårdare som konsulterat skogs
styrelsen och länsstyrelsen samt fört samtal med kommunekologen. 

Utredningen ger tre alternativa förslag 

Alternativ 1: Avverkning av granskog enligt utpekade områden på ön. 
Avverkning ger kortsiktigt ett tråkigt utseende och skapar ökad risk för 
vindfäl lning. På längre sikt medger avverkning en snabbare omställning till 
löv- och blandskog. Avverkning kan ske med ett ekonomiskt nollsummespel 
då försäljningen av virket kan täcka kostnader för maskiner och bortfors ling 
till och från ön. 

Alternativ 2: Skogen lämnas orörd och bestånden får utvecklas naturligt. 
Detta innebär at! granskogen kommer att dö varefter granbarkborren sprider 
sig och andra arter tar över på sikt varefter granskogen dör. Atgärder med 
trädsäkring och övervakning behöver säkerställas. Detta alternativ bedöms 
medföra årliga kostnader för att inte utsätta besökare för risker. Kostnaderna 
bedöms inte täckas av skogskontot. Detta alternativ förordas av 
Skogsstyrelsen. 

Alternativ 3: Bildande av kommunalt naturreservat. Atgärden innebär 
detsamma som i alternativ 2, dvs att skogen lämnas orörd och får utvecklas 
naturligt. Ett bildande av reservat innebär att skogen och dess naturliga 
utveckling skyddas för framtiden. Vid bi ldande av reservat utges ett 
engångsbelopp omfattande 50 procent av virkesvärdet vi lket uppskattas till 
1,8 miljoner kronor. Dessa intäkter bör då förvaltas via skogskontot och 
användas till trädsäkring och övervakning. Detta alternativ förordas av 
Länsstyrelsen och kommunekologen. 

Ett hygge av granskogen är estetiskt set! negativt på kort sikt. Likaså är det 
estetiska negativt i både alternativ två och tre då det på ön finns områden av 
enbart gran, vilket när granbarkborren breder ut sig kan bli en helt död skog. 
Risken för trädfällning gäller i alla tre alternativen , på grund av vindfällning i 
alternativ ett och på grund av döda träd i de sista alternativen. Om man har 
tur, så dör granskogen successivt. 

Protokollsutdrag till14 erares sign 
Utdragsbestyrkande 1....-/ 



NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 160 

Alntorps Ö används av kommuninvånare och turister för rekreation och 
avkoppling. Många besöker ön för att titta på naturen och på äppel
genbanken. Ön används också av kommunens verksamheter såsom 
AME-verksamheten och fritidsverksamheten . Önskemål finns om att 
nyttja ön till fler verksamheter inom kommunen. 

Att lämna skogen orörd innebär att naturen utvecklas på egen hand. Döda 
träd lämnas i huvudsak kvar på mark för fåglar och insekter och naturlig 
nedbrytning. Nora kommun har idag flera stadsnära naturreservat. Att skapa 
ytterligare reservat som innebär vissa begränsningar i hur skog och mark 
kan användas är inte önskvärt. Många kommuninvånare hör av sig till 
kommunen och önskar att döda träd och sly ska rensas regelbundet för att 
stärka det visuella intrycket av skogen. 

Vid en avverkning av granskogen kommer ändå resten av skogen att skötas 
och se ut som ett reservat. I Nyckelbiotoperna får kommunen, enligt 
Skogsstyrelsens utlåtande, inte göra några förändringar. Det som blir hygge 
ska återbeskogas och skötas på bästa sätt. 

Skogliga åtgärder önskas i första hand täckas via skogskontot och inte via 
skattemedel. Eventuella skattemedel bör, i förekommande fall, användas för 
att tillgängliggöra och stärka medborgare och turisters möjligheter att nyttja 
ön. 

Att lämna skogen orörd syftar i förlängningen till att låta naturen själv ställa 
om sig från granskog till blandskog. Med naturlig omställning tar detta längre 
tid än om granskogen avverkas och plantering av lövträd sker. Med en 
avverkning skapas ekonomiska förutsättningar att ta hand om virke från 
tidigare vindfällningar och på så sätt "städa" skogen och göra den mer säker 
att vistas i. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö enligt utredningens alternativ 1, 
dvs att låta avverka granskogen i avdelning 172/173 och 183 på Alntorps 
ö och att gallra för att främja lövträd i avdelning 183/184. 

2. att återplantera skog i form av blandad lövskog 

3. att i samband med åtgärderna se till att skogsstigar och områden i och 
runt skogen är säkra att vistas i och att marken återställs i möjligaste mån 

4. att undersöka möjligheterna till extern finansiering av återplantering av 
lövskog och om möjligt, ansöka om extern finansiering 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande --:7 



NORA KOMMUN SAM MANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 161 

5. att kostnaderna för avverkning och återplantering i första hand täcks via 
virkesförsäljningen och eventuell extern finansiering och i andra hand via 
skogskontot samt 

6. att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
ovan åtgärder. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Yrkanden 
Tom Rymoen (M) yrkar på att en dialog förs med berörda parter om det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

David Stansvik (V) yrkar på att kommunstyrelsens beslutar enligt alternativ 3 

David Stansvik yrkar också på att ärandet ska föras till kommunfullmäktige 
för beslut. 

, 

Susanne Forsberg (C), Hans Knutsson (S), John SundelI (KD), Pia-Maria 
Johansson (LPo), Bengt Svensson (M) och Conny Alfredsson (SD) yrkar 
bifall till utskottets förslag samt till Tom Rymoens tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer utskottets förslag mot David Stansviks ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på Tom Rymoens tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på David Stansvik yrkande om att ärendet 
ska föras till kommunfullmäktige för beslut och finner at! kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. at! utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö enligt utredningens alternativ 1, 
dvs at! låta avverka granskogen i avdelning 172/173 och 183 på Alntorps 
ö och at! gallra för at! främja lövträd i avdelning 183/184. 

2. att återplantera skog i form av blandad lövskog 

3. att i samband med åtgärderna se till att skogsstigar och områden i och 
runt skogen är säkra att vistas i och att marken återställs i möjligaste mån 

4. att undersöka möjligheterna till extern finansiering av återplantering av 
lövskog och om möjligt, ansöka om extern finansiering 

Justerares sign ~ 

80 VV 
Utdragsbestyrkande V 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 162 

5. att kostnaderna för avverkning och återplantering i första hand täcks via 
virkesförsäljningen och eventuell extern finansiering och i andra hand via 
skogskontot 

6. att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
ovan åtgärder samt 

7. att dialog ska föras med berörda parter om det fortsatta utvecklings
arbetet. 

Reservation 
David Stansvik reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande 7 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 163 

Ks § 103 
Sbu § 36 dnr ks2022-037 

Information, ny näringslivsstrategi 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 16, att ge kommun
direktören i uppdrag att arbeta fram en ny näringslivsstrategi. Den tidigare 
strategin antogs 2014 och gällde till 2020. 

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om arbetet med den 
nya näringslivsstrategin. Arbetet sker genom att berörda parter arbetar till
sammans. Det har varit en bra representationen från olika områden inom nä 
ringslivet. 

Förslaget till näringslivsstrategi kommer at! vara kort och koncist och 
fokusera på tre områden; Mark och planberedskap, Effektiv myndighets
utövning samt Kompetensförsötjning. 

Ett första förslag presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 
7 september. Beslut i ärendet på fullmäktige i oktober. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Kommundirektören informerar om det fortsatta arbetet med att ta fram 
en näringslivsstrategi för Nora. 

Företagare i Nora har fått förslaget till näringslivsstrategi på remiss. 
Synpunkter ska diskuteras på näringslivsrådet. Därefter arbetas 
synpunkterna in i förslaget till strategi och presenteras för politiken i 
oktober. De politiska partierna får lämna synpunkter på strategin som 
därefter ta upp för behandling och beslut i fullmäktige i november eller 
december. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande v 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 164 

Ks § 104 
Sbu § 38 dnr ks2020-399 

Förslag att avsluta utredningen om båtiläggningsplatser på kort 
och lång sikt 

Enhetschefen vid kart- och mätkontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen informerar om den utredning som genomförts om tänkbara 
platser att lägga i båtar i Norasjön. Utredningen innehåller två delar, dels 
platser på kort sikt vilket kan ske relativt enkelt och till nästa sommar men 
också på lång sikt vilket kräver en större planering. 

Utredningen tillsattes av kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 129, bland 
annat med anledning av att Nerikes Brandkår hade problem att lägga i sin 
räddningsbåt vid utryckning och övningar. Detta på grund av att parkerade 
bilar med båtkärror begränsade framkomligheten vid iläggningsplatsen och 
på angränsande gator. 

Enligt ordföranden finns inte detta problem längre då dessa bilar med kärror 
kan parkera vid Skojarbacken. 

Utskottet enas därför om att i nuläget avsluta utredningen. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsluta utredningen om ny iläggningsplats för båtar. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande """'



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr~desdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 165 

Ks § 105 
Su § 21 dnr ks2019-398 

Upphandling av servicetjänster 

Den upphandling som Nora kommun annonserade rörande ramavtal för 
serviceinsatser renderade inga anbud från marknaden. Utifrån det resultatet 
gav socialutskottet socialchefen i uppdrag att se över upphandlingen med 
förändrad kravbild i syfte att skapa utrymme för fler aktörer att kunna lämna 
anbud. 

De förändringar som föreslås är att 
• slopa kraven på reserverad upphandling 
• erbjuda möjligheten att lämna anbud per insats istället för krav på samtl iga 

insatser 
• premiera anbud från de som lämnar anbud på samtl iga insatser 
• premiera anbud från de som lämnar anbud på insatser städ och tvätt 

Kvarstår från tidigare anbudsunderlag är 
~ en upphandling ska inte bli dyrare än det egna utförandet 
• upphandlingen avser LOU och inte LOV 
• likvärdiga krav ska ställas på anbudsgivaren som på den egna 


verksamheten 

• differentiering avseende ersättning utifrån vart den enskilde bor, centralt 

eller perifert 

Konsekvensen av föreslagna förändringar kan bli att fler leverantörer 
levererar olika tjänster. Det i sin tur leder till att uppföljningskraven för att 
säkerställa god kvalitet ökar för beställaren. 

Beroende på omfattningen av övertaganden av uppdrag måste hemtjänst
verksamheten justeras ekonomiskt för att finansiera upphandlingen. Totalt 
motsvarar samtliga insatser ca 4,5 årsarbetare. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att anta föreslaget upphandlingsunderlag. 

2. att genomföra upphandling enligt upphandlingsunderlag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Utdrat bestyrkande 

2022-09-07 166 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Yrkanden 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att krav på ISO-certifiering tas bort sam 
att premiering av alla tjänster tas bort 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar också på att det i underlaget beskrivs hur 
premieringen sker om man lämnar anbud på städ och tvätt. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ajourneras under fem minuter 
viket bifalls. 

Efter ajournering yrkar Tom Rymoen (M) bifall till utskottets förslag. 

David Stansvik (V) yrkar på att upphandlingen avbryts. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer proposition på David Stansviks yrkande och finner att de 
avslås. 

Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johanssons ändringsyrkanden 
och finner att det avslås. . 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta föreslaget upphandlingsunderlag. 

2. att genomföra upphandling enligt upphandlingsunderlag. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Lars-Erik Larsson (NP) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 167 

Ks § 106 
Bu § 18 dnr ks2021-296 

Utredning av struktur för förskola och skola 

Kommundirektör och skolchef fick 2021-11-24 i uppdrag att utifrån antaget 
utredningsdirektiv utreda struktur för förskola och skola i Nora. Kommun
direktör och skolchef fick 2021-11-24 i uppdrag att utifrån antaget utrednings 
direktiv utreda struktur för förskola och skola i Nora. 

Uppdraget omfattar en mängd punkter i direktivet, varav flera även ingår i 
den lokalförsörjningsplan som ska tas fram av kommunchef och Nora 
kommuns fastighetsförvaltare och även detaljplaneringen som SBB 
ansvarar för. 

Dessa frågor bör därför behandlas i huvudsak där och hos dessa och med 
skolchef och område bildning som delaktiga och behjälpliga utifrån 
behoven inom barnomsorgen och skolan. Det finns också flera fråge
ställningar rörande behovet för förskola och skola som måste utredas vidare 
under hösten för att få ett tillräckligt gott underlag för beslut. Detta 
del underlag redovisar de frågeställningar, behov, förutsättningar och 
prognoser som ligger till grund för den fortsatta utredningen. 

Utskottet önskar ta del av delrapporter gällande lokalförsörjningsfrågan. 
Nämndsekreterare kommer att bjuda in fastighetsstrategen att redovisa 
delrapport under nästa utskottssammanträde. 

Utskottet bestämmer att göra detta ärende till en återkommande punkt i 
dagordningen på barn- och ungdomsutskottets sammanträden tills vidare. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att under hösten fortsätta utredningen om 
förskolan och skolans framtida struktur utifrån frågeställningarna i 
delrapporten daterad 2022-07-22. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Pia-Maria Johansson (LPo) vill att man tar i beaktande att använda sig av 
förskoleskjuts och omvänd skolskjuts. 

Yrkanden 
David Stansvik (V) yrkar på att uppdraget redovisas senast på 
kommunstyrelsen den 23 november 2022. 

Protokollsutdrag till 

Utdra sbestyrka nde 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 168 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på David Stansviks yrkande och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att under hösten fortsätta utredningen om 
förskolans och skolans framtida struktur utifrån frågeställningarna i 
delrapporten daterad 2022-07-22 samt 

att uppdraget redovisas senast på kommunstyrelsen den 23 november 2022. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign ,IJ 

(SfVl J '13:0 
utJ~estyrkande 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlr~desdatum 	 Sida 

Kommunstyrelsen 	 2022-09-07 169 

Ks § 107 

Delegationsbeslut 

1 	 2021-09. Kommundirektören - Tecknande av avtal september
december 2021. (dnr ks2021-013) 

2 	 2022-05--06. Controller - Beslut om extra bidrag för enskilda vägar 
(dnr ks2022-027) 

3 	 2022-06-22. Ekonomichefen - Tilldelningsbeslut för länsupphandling 
av sport-, idrotts och friluftsmaterial. (dnr ks2022-091) 

4 	 2022-05-23. Kommundirektören - Beslut om förordnande att fatta beslut 
i säkerhets- och krisberedskapsfrågor under perioden 26/5-5/6 samt 
8/9-15/92022. (dnr ks2022-131) 

5 	 2022-06-21. Kommundirektören - Tilldelningsbeslut om upphandling av 
cykelleder vid Kottaberget (dnr ks2022-304) 

6 	 2022-07-05. Ekonomichefen - Tilldelningsbeslut om länsupphandling av 
kemtekniska-hygien, engångs- och städ material. (dnr ks2022-321) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till
or;'c90 'i"""""'-fiA\ 

--

Utdragsbestyrkande . J 



NORA KOMMUN 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum 	 Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 	 170 

Ks § 108 

Delgivningar 

7 	 2022-08-25. Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som 

huvudman för gymnasieskola vid Grillska Gymnasiet Örebro i Örebro 

kommun. (dnr ks2022-092) 


8 	 2022-08-24. Hällefors kommun - Utdrag från kommunstyrelsens 
protokoll från möte den 16 augusti 2022, § 152, avtalssamverkan kring 
personliga ombud, kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
(dnr ks2022-126) 

9 	 2022-06. Lindesbergs kommun - Utdrag från fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 7 juni 2022, § 74, årsredovisning 2021, Nerikes 
Brandkår (dnr ks2022-135) 

10 2022-06. Lindesbergs kommun - Utdrag från fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 7 juni 2022, § 76, revidering av taxa för 
markåterställningsarbeten. (dnr ks2022-177) 

, 

11 2022-05-24. Famna och Fremia - Skrivelse om IOP- en god modell för 
samverkan med civilsamhället och ideburen sektor i mottagandet av 

, flyktingar från Ukraina. (dnr ks2022-264) , 

12 2022-07-05. Stadsbyggnadskontoret, SBB - Nora kommuns yttrande 
gällande ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för 
området Repabergsgruvorna i Nora kommun. (dnr ks2022-280) 

13 	 2022-06. Arsredovisning 2021 för stiftelser som Nora kommun förvaltar. 
(dnr ks2022-312) 

14 2022-06-29. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktions protokoll från möte den 10 juni 2022, § 8, Hållbarhetsindex VA 
(dnr ks2022-315) 

15 	 2022-05-16. Dalkarsbergs föräldrakooperativ - Protokoll från möte den 
16 maj 2022. 

16 	 2022-06-22. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionsprotokoll från möte den 10 juni 2022, § 67, driftsuppföljning per 
den 30 april 2022. 

17 2022-06-22. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionsprotokoll från möte den 10 juni 2022, § 69, investerings
uppföljning per den 30 april 2022. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign ./ 

~O '-m 
Utdrags best yrkande 



NORA KOMMUN 	 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 	 Sida 

Kommunstyrelsen 	 2022-09-07 171 

18 2022-06-22. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionsprotokoll från möte den 10 juni 2022, § 70, investerings
uppföljning per den 31 maj 2022. 

19 	 2022-06-28. Hallsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 13 juni 2022, § 52, om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder. 

20 	 2022-07-07. Region Örebro län - Protokoll från samverkansråd den 
17 juni 2022. 

21 	 2022-08-23. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 17 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar 

all godkänna redovisningen. 

Justerares sign . Protokollsutdrag till 

go Im 
Utdragsbestyrkande IJ 



SAM MANTRÄDES PROTOKOLLNORA KOMMUN 
SidaSammanlrädesdalum 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 172 

Ks § 109 dnr ks2022-070 

Information om förslag till ny förvaltningsorganisation 

Kommundirektören presenterar förslag till ny förvaltningsorganisation 
baserad på den nya politiska organisationen. 

Ärendet kommer alt behandlas under hösten för alt gälla från och med 
2023. 


Ordföranden tackar för informationen. 


Protokollsutdrag tillJusterares sign 

~0 I~ 
Utdragsbestyrkande J 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-07 173 

Ks § 110 dnr ks2022-039 

Kommundirektören informerar 

Flyklingmottagande 
Enligt nya lagen om flyktingmottagande ska Nora kommun ta emot 
32 ukrainska flyktingar under 2022. Hittills har 13 flyktingar kommit till Nora. 
Avtal om boende finns med Norabostäder AB samt privata fastihetsägare. 
Arbete med att erbjuda skola, förskola och språkundervisning pågår. 

Rosen-
Samrådsmöte har hållits den 6 september. Där pratade man om parkerings
lösningar, höjder på byggnader mm vilket är områden som närboende har 
tagit upp. 

Karlsängskolan 
Fas 1 är klar och man går in i Fas 2. Nora Fastigheter AB har ansvaret. 

Tursam-
Tursam har varit verksam i 30 år och är en ekonomisk förening i samarbete 
mellan kommunerna Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg. I styrelsen sitter 
kornmunstyrelsens ordförande samt kommunchef/direktör från de fyra 
kommunerna samt en verksamhets ledare. 

Justerares sign .---. Protokollsutdrag liII 

cfo -Jf\! 
Utdragsbestyrkande 7 



IINORAå KOMMUN 
Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 7/9 2022 

Vo, 

Närv, Omröstningar 

beslut 

Närv, 

ej be 

slut §I§ 

Ledamöter Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

o" , Solveig Oscarsson (S) X 

df Tom Rymoen (M) §§87-102,105 X 

Susanne Forsberg (C) X 

Ulla Bergström (S) -
Ursula Steffensen (S) X 

Kent Nilsson (S) X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) X 

Birgitta Borg (L) -
David Stansvik (V) X 

Ben~t Svensson (M) X 

Pia-Maria Johansson (LPo) Justerare X 

Jan Rylander (NP) X 

Conny Alfredsson (SD) §§ 87-98,100-102 X 

Ben~t Ma~nusson (LPo) -
Ersättare 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KD) X 

Margaretha Eriksson (S) 


Jan Ulfberg (L) 


Therese Lindqvist (V) 


Eija Ahonen Pettersson (M) 


§§ 87-98,100-101 Anna Karlsson (S) X 

Vakant (S) 


Vakant (S) 


Vakant (S) 


Vakant (C) 


Vakant (S) 


Andreas Vidlund (-) 


Maria Blomqvist (LPo) 


Lars-Erik Larsson (NP) 
 X 

Vakant (S D) 


Vakant (NP) 


Antal 
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