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Beslutande enligt bifogad närvarolista. 

Övriga deltagande 	 PeterWarman, ekonomichef, §§ 156,157,170 
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INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 18 november 2020 

Ärende 

Försaljning genom anbudsförfarande av del av fastigheten Nora 1:1, Vattentornet. 

Försaljning av fastigheten Lindesby 3:12. 

Anhållan från Stadra teater om tillfalligt bidrag. 

Förslag till omfördelning av kvarvarande medel för sommarlovsaktiviteter 2020. 

Förslag till tillaggsanslag för projektering av ny busshållplats vid Soltunet. 

Ekonomirapport 3 för 2020. 

Förslag till uppdrag om utredning av belaggning på Jarnboås förskola. 

Firmatecknare. 

Undertecknande av borgensförbindelser. 

Delegationsbeslut. 

Delgivningar. 

Kommundirektören informerar. 

Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun. 

Förslag till uppdrag om utredning av avtalssamverkan inom del av socialljänstens 
område. 

Förslag till uppdrag för genomsnittstid för installelse gällande trygghetslarm. 

Paragraf Sidnr 

Förslag till budget för år 2021 med ekonomisk plan för åren 2022-2023. 

Justering av tillampning av avtal om kollektivtrafik Örebro lan. 

Förslag om att upphöra med pedagogisk omsorg som verksamhetsform 
i Nora kommun. 

Revidering av ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i Nora kommun. 

Uppdrag om utredning av skogliga åtgarder på Alntorps ö samt utmed Norasjön 
Hagbyån. 

Förslag att avsatta medel för strandskoning utmed strandpromenaden. 

Förslag att avsatta medel för permanent lösning för Arne P:s vag. 

Svar på remiss om Örebro lans energi- och klimatprogram 2021-2025. 

Yttrande över överklagat beslut gallande detaljplan Rosen 1: 1 m fl. 
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Ks § 156 dnr ks2020-265 

Förslag till budget för år 2021 med ekonomisk plan för åren 
2022-2023 

Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och 
Liberalernas förslag till budget presenteras. 

Skatteberäkningen och prisframskrivningen grundas på Sveriges Kommuner 
och Regioners, SKR, budgetförutsättningar för åren 2021-2023 daterad den 
1 oktober 2020, cirkulär 20:39. 

Budgetförutsättningarna bygger på 2020 års budgetramar, ett årligt 
resultatmål på en procent samt förväntad löneökning inklusive arbetsgivar
avgiftsförändringar. De bygger även på förväntad hyresökning samt upp
räkning av verksamheter som kommunen har hos andra leverantörer som 
institutionsplatser och köp av skol platser. Skattesatsen är beslutad till 
22,25 kronor. 

Resultatmål på en procent av skatter och bidrag innebär ett resultat på 
7 032 000 kronor för år 2021 , 7 165 000 kronor för år 2022 samt 7 302 000 
kronor för år 2023. 

Skatteprognosen utgår från 10 755 invånare den 1 november 2020 för 
budgetåret 2021,10785 invånare för år 2022 samt 10 807 invånare för 
år 2023. 

Lönerevisionsanslaget för 2021 är fastställt till en uppräkning på 2,0 procent 
av befintliga personalkostnader. Uppräkningen av lokalkostnadsökningen 
beräknas till 1,4 procent. Övriga prisframskrivningar som redovisas i budget
förslaget grundas på SKR:s prisindex för kommunal verksamhet, PVK. 

De avsatta medlen för lönerevision inklusive arbetsgivaravgiften budgeteras 
separat på kommunstyrelsen för att fördelas till verksamheterna efter genom
förd lönerevision. Syftet är att ge verksamheterna full kompensation i 
budgeten för lönerevisionens effekter. 
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RESULTATRÄKNING, tkr Drift Drift Drift 
2021 2022 2023 

Verksamhetsintäkter -82898 -87372 -87841 
Verksamhetskostnader 748811 749811 752 111 
Riktade generella statsbidrag och dess 10 312 319 
förändringar 
Avskrivningar 19860 22847 23012 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 685783 685598 687601 

Skatteintäkt -498318 -515967 -536 176 
Generella statsbidrag och utjämning -200731 -196348 -189824 
TIllskott äldreomsorgen -4157 -4157 -4157 
Tillskott äldreomsorgslyft -1 766 
Mellankommunal utjämning -719 -719 -719 

VERKSAMHETENS RESULTAT -19908 -31 593 -43275 

Finansiella intäkter -2031 -2031 -2031 
Finansiella kostnader 1 641 1725 1 939 

Resultat efter finansiella poster: -20298 -31 899 -43367 

Summa prisframskrivning 10451 23208 36890 

Summa barn-, elev- och omsorgsbehovs- 635 8440 13948 
förändring 

Summa äskningar 4191 4728 5761 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 7032 7165 7302 

Summa majoritetens egna kompletteringar -2011 -11 642 -20534 
tör åtgärder 

Summa totalt: O O O 

Kontroll mot grund beräkningen 6102 13841 22733 
Förändringen mot grundberäkningen -6102 13841 -22733 

Tom Rymoen, Bengt Svensson (båda M), Kent Nilsson, Hans Knutsson, 
Margaretha Eriksson, Anna Karlsson samt ordföranden (samtliga S), 
Susanne Forsberg (C) och John SundelI (KO) yrkar bifall till majoritetens 
budgetförslag. 

David Stansvik (V) presenterar och yrkar bifall till Vänsterpartiets budget
förslag . Budgetförslaget innebär bland annat att IT-avdelningens äskande 
halveras till 685 000 kronor och att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
äskande med 260 000 kronor för cirkulationsplats vid ICA Supermarket 
stryks. Övriga äskanden bifalls. 

Budgetförslaget innebär också att barn- och äldreomsorgstaxan sänks för de 
med låga inkomster motsvarande 1 500 000 kronor i taxeinkomstbortfall. 
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Personalförstärkningar görs inom äldreomsorgen och inom förskolan med 

1 500 000 kronor vardera och inom övrig skolverksamhet med 1 350 000 

kronor. 


Vänsterpartiets budgetförslag innebär också en höjning av den kommunala 
skattesatsen med 30 öre. 


Jan Rylander (NP) presenterar landsbygdspartiets och Norapartiets gemen

samma budgetförslag och yrkar bifall till detsamma. 


Bengt Magnusson (lPo) informerar om ett tillägg i lPo:s och NP:s budget
förslag under rubriken om egna kompletteringar av åtgärder. Där ska läggas 
till 600 000 kronor på driften för år 2021 och 2022 för Jämboås förskola. 

Bengt Magnusson yrkar därefter bifall till Jan Rylanders yrkande och till eget 
tillägg. 


Ordföranden ställer proposition på de tre budgetförslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens budgetförslag. 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att kommunstyrelsen redovisar effektiviseringsförslag för perioden 

2021-2023 


att föreslagna budgetramförändringar antas för 2021 och planåren 

2022-2023 


att resultatet ska vara positivt för 2021 och uppgå till 1 procent av skatte

intäkter, generella statsbidrag och uljämning (skatter och bidrag) 


att årets investeringar och amorteringar under treårsperioden ska finansieras 

med egna medel 


att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 

bidrag 


att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen 


att inte indexreglera tomtpriserna 2021 


att ombudgeteringar mellan verksamhetsområdena beslutas av kommun

styrelsen 


att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftbudgeten beslutas 

av kommunfullmäktige. 


att ny budgetprocess antas att gälla från och med 2022 och framåt. 
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David Stansvik (V) reserverar sig till förmän för eget yrkande. 

Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SO) 
reserverar till förmän för Jan Rylanders yrkande. 
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Ks § 157 dnr ks22020-415 

Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län 

Ekonomichefen informerar om ärendet. Region Örebro län kompenserades 
från den 1 januari 2012 genom skatteväxling på 34 öre med länets 
kommuner för det ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. 
Skatteväxlingen blev 2-3 öre för hög. 

Från 2013 tillämpas därför en reglering av detta genom att Region Örebro 
län lämnar en allmän rabatt på 36 procent av ersättningen för gymnasie
korten, både för tätorts- som landsbygdsboende elever. Nu föreslås en 
justerad tillämpning av hur den ekonomiska regleringen sak ske. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för 
Örebro län från år 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånar 
antal i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering baseras på skatte
kraftstillväxten i länet samt 

att beslutet gäller under förutsättning att länets samtliga kommuner och 
Region Örebro län fattar beslut med samma innehåll. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ks § 158 
Kf§ 92 
Ks § 124 
Ks § 104 
Bu § 5 dnr KS2020-123 

Förslag att upphöra med pedagogisk omsorg som verksamhets
form i Nora kommun 

Den pedagogiska omsorg som bedrivs på Solkatten och som sedan den 
1 juli 2015 är lokaliserad på Hagbyängens förskola har sitt ursprung i 
verksamhet som på 1990-talet, i gemensam lokal och med kommunen som 
huvudman, bedrevs aven grupp dagbarnvårdare på dåvarande Ringshyttans 
skola. 

2001 flyttade verksamheten till Ringshyttans IF:s klubbhus. 2006 genom
fördes en miljötillsyn och lokalerna uppvisade brister i förhållande till 
verksamhetskraven. 

Sex år senare, 2012, upptäckte dåvarande bildningschef att lokaIanvänd
ningen inte i vederbörlig ordning anmälts till ansvarig miljömyndighet, vilket 
startade en process som utmynnade i ett beslut om att dåvarande lokaler 
inte uppfyllde kraven. 

Under 2013-2014 vidtog en process där kommunen genomförde att antal 
utredningar om hur aktuella lokaler skulle kunna utvecklas för att möta miljö
kraven samt vilka kostnader dessa åtgärder genererade. Kommunstyrelsen 
fattade i början av 2015 beslut om att uppdra till kommunförvaltningen att 
omlokalisera verksamheten från Ringshyttans IF:s klubbhus till nya lokaler 
på Hagbyängens förskola. 

I personalgruppen på Solkatten arbetar tre personer fördelade på 2,75 tjänst 
Samtliga i personalen har pedagogisk utbildning och/eller har pedagogisk 
erfarenhet som bedöms uppfylla de krav som författningarna föreskriver. 
Barnen på Solkatten utgör 2,2 procent av det totala antalet folkbokförda barn 
i Nora kommun som deltar i barnomsorgsverksamhet. Det genomsnittliga 
barnantalet är, under den period Solkatten varit lokaliserad till Hagby ängar, 
12,5 barn. 

Förslaget att kommunen från den 1 januari 2020 ska upphöra med att 
erbjuda pedagogisk omsorg i egen regi är vare sig sprunget ur att nuvarande 
verksamhet inte är av god kvalitet eller att kommunen saknar ambition att 
erbjuda alternativ till sin egen förskoleverksamhet. 
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Motivet till förändringen är att möta kraven i den s.k. färdplanen mot ekonom 
i balans, där under perioden 2020-2022 den totala kostnadsmassan för 
funktionen barnomsorg ska reduceras med 4,5 mkr, något som förutsätter att 
strukturella förändringsåtgärder vidtas tillsammans med andra typer av 
verksamhetsanpassningar. 

Jan Rylander (NP) yrkar att ärendet ska awakta den statliga utredning om 
pedagogisk omsorg som pågår nu och ska presenteras den 20 maj 2020. 

Maria Blomqvist (LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders (NP) yrkande. 

Ordförande Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga bifall till förslaget samt Jan Rylanders (NP) yrkande om att 
ärendet ska awakta den statliga utredningen som kommer senare i vår. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att barn- och ungdoms
utskottet beslutar enligt liggande förslag . 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att Nora kommun från den 1 januari 2021 upphör med att tillhandahålla 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 

Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist (LPo) reserverar sig mot beslutet till 
förmån Jan Rylanders (NP) yrkande om att awakta den statliga utredningen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
ärendet återremitteras för att ta fram underlag för skol pengen. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och ungdomsutskottet för att ta fram 
underlag för skol peng en. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
datumet för när Nora kommun ska upphöra med att tillhandahålla 
verksam- hetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi flyttas till 
den 1 juli 2021 . 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till Solveig Oscarssons yrkande. 
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Jan Rylander (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att invänta 
riksdagsbeslut angående utredning om pedagogisk omsorg. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordförande proposition på eget yrkande och finner att det 
bifalls. 


Jan Rylander (NP) överlämnar ett skriftligt yttrande. 


Ordföranden stäl ler proposition på yttrandet och finner att det avslås. 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att Nora kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla 

verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 


Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Jan Rylander (NP) lämnar in en skriftlig reservation. 


Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 

av jäv. 


Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
ajournering. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptar fullmäktige sammanträdet. 

Susanne Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Susanne 
Forsberg yrkar också på en fortsättning av beslutssatsen, enligt följande. 
" ... under förutsättning att det inte beslutas om etableringsstopp av 
riksdagen, utifrån utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg." 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Susanne 
Forsberg tilläggsyrkande. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att invänta den 
statliga utredningen om pedagogisk omsorg. 

Bengt Magnusson (LPo), Jan Larsson (MP) och Therese Hoikkala Lindqvist 
(V) yrkar bifall till återremissyrkandet. 
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Sofia Erlandsson (S) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som anser att 
ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit 
12 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om minoritets
återremiss enligt kommunallagen 5 kap 50 §. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet återremitteras för att invänta den statliga utredningen om 
pedagogisk omsorg. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 oktober 2020, § 124, dvs att Nora 
kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla verksamhets
formen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 

Susanne Forsberg (C)yrkar på en fortsättning av beslutssatsen, enligt 
följande. " .. . under förutsättning att det inte beslutas om etableringsstopp av 
riksdagen, utifrån utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg." 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar bifall till Susanne Forsbergs tilläggsyrkande. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar också på att det fattas beslut om resurs
fördelningsmodellen vid samma tillfälle. 

Ordföranden ställer proposition på ordförandens yrkande vilket godkänns. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Susanne Forsbergs tilläggs
yrkandet vilket godkänns. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons tilläggs
yrkande vilket avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 
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Följande omröstningsproposition meddelas vilket godkänns. Den som bifaller 
Bengt Magnussons tilläggsyrkande röstar ja och den som avslår detsamma 
röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit 
nio nej-röster och fyra ja-röster. Kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggs
yrkandet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi under förutsättning 
att det inte beslutas om etableringsstopp av riksdagen, utifrån utredningen 
om fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och David Stansvik (V) 
reserverar sig till förmån för Bengt Magnussons tilläggsyrkande. 
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Ks § 159 
Sbu § 47 dnr KS2018-611 

Försäljning genom anbudsförfarande av del av fastigheten 
Nora 1:1, Vattentornet 

Tornet är idag uthyrt till tre olika mobiloperatörer som använder detta som 
mast med kommunikationsutrustning. I övrigt har kommunen ingen praktisk 
användning av tornet. Hyresintäkterna uppgår f.n. till c:a 60 000 kr per år. 
Vattentornet som sådant har i detaljplanen beteckningen Q och det är därför 
möjligt att sälja för ombyggnad till bostäder. 

Från tid till annan har olika personer och företag intresserat sig för Vatten
tornet med syfte att bygga om det till bostäder. Det finns nu också ett konkret 
förslag som har redovisats till hur en ombyggnad skulle kunna genomföras. 
Det är möjligt både med en direktförsäljning och en försäljning genom 
anbudsförfarande. 

I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet 2019-04-03 
arbetades Vattentornet med intilliggande markområde in i samrådsunder
laget för ny detaljplan i Kv. Rosen. Under samrådstiden inkom flera 
invändningar mot den föreslagna detaljplaneändringen avseende Vatten
tornet. Av den anledningen togs Vattentornet ur den fortsatta planprocessen 
avseende Kv. Rosen. 

Ovanstående innebär att det inte är möjligt att sälja någon markyta utöver 
den som i gällande detaljplan markerats med Q . 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 "att i senare skede ta ställning till 
om fastigheten ska säljas genom direktförsäljning eller försäljning genom 
anbud ." Förutsättningarna är nu annorlunda eftersom detaljplanen för 
Vattentornet inte ändras och det därför bara är möjligt att sälja Vattentornet 
med den alldeles intill liggande marken. 

Kommunen står därför inför ett val att endera först ändra detaljplanen och 
därefter sälja fastigheteten med mark som behövs för hisschakt, parkering 
mm. Detta kan dock ta avsevärd tid , då överklagande kan förväntas i 
planprocessen. Alternativet är att sälja Vattentornet med den mark som 
enligt detaljplan är möjlig att sälja och därefter överlåta till köparen att 
eventuellt ansöka om planbesked och bekosta en ny detaljplan. 

Kommunen har låtit SVEFA AB värdera Vattentornet. Marknadsvärdet 
bedöms vara 450 000 kronor. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2020-11-18 

Sida 

244 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att genom anbudsförfarande sälja Vattentornet med intilliggande mark märkt 
med Q i gällande detaljplan (del av fastigheten Nora 1:1), 

att försäljningen görs med följande villkor: 
• Bud under 450 000 kronor godtas inte. 
• Köparen förbinder sig att ta initiativ till och bekosta eventuell nödvändig 

detaljplaneändring och avstyckning. 
• Köparen förbinder sig att bygga om Vattentornet till bostad/bostäder varvid 

ansökan om bygg lov ska vara inlämnat senast två år från tillträdesdagen. 
Om bygg lov inte sökts inom den tiden och dröjsmålet beror på köparen ska 
köparen till säljaren betala ett vite om 100 000 kronor. 

• Kommunen förbinder sig att till köparen avyttra sådan mark som enligt ny 
detaljplan kan komma att behövas för omvandling av Vattentornet till 
bostäder. 

• Anbud ska innehåll skiss och beskrivning på hur köparen avser att 
omvandla Vattentornet till bostad/bostäder. 

• Vid värdering av anbuden ska såväl avgivet pris såväl som hur väl förslaget 
till ombyggnad är utformat bedömas. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

245Kommunstyrelsen 2020-11-18 

Ks § 160 

8bu § 48 dnr K82020-?? 


Revidering av ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i 

Nora kommun 


Ordningsföreskrifterna för bokningsbara lokaler i Nora kommun behöver 

revideras. Punkt 3 med formuleringen "8 k handbollsklister eller mot

svarande används INTE i samtliga gyrnnastik och idrottshallar." föreslås 

strykas ur föreskrifterna och en ny punkt föreslås läggas till med formule

ringen "Lokaler inklusive omklädnadsrum ska lämnas i god ordning och 

grovstädningen ingår i föreningensflokalförhyrarens åtaganden. 

I grovstädning ingår borttagning av handbollsklisterlvax." 


8amhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att anta reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för bokningsbara 

lokaler i Nora kommun. 


Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 


Protokollsutdrag tillJusterares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-18 

Sida 

246 

Ks § 161 
Sbu § 49 dnr KS2020-483 

Uppdrag om utredning av skogliga åtgärder på Alntorps ö samt 
utmed Norasjön och Hagbyån 

Under kommunstyrelsens möte den 7 oktober 2020 informerade kvalitets
ledaren samt skogsvårdaren vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
om skogsbruksplan och andra skogliga frågor. 

På mötet lyfte kommunstyrelsens ledamöter behovet av underhåll av skogen 
på Alntorps ö samt av andra områden som kan stöta på målkonflikt med 
gällande regler inom naturskyddade områden. Längs området utmed 
Norasjöns strand från Hagbyån till Hittorp finns behov av åtgärder för att 
skapa ett tryggare och säkrare stråk samt en vackrare siluett över Norasjön 
samtidigt som hänsyn behöver tas till fågel och djurlivet inom området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informerade att kommun
styrelsen behöver ge ett uppdrag att utreda förutsättningarna och vilka 
möjligheter det finns för åtgärder. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda vilka 
möjligheter det finns för att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslaget att utreda vilka 
möjligheter det finns att göra skogliga åtgärder från området där Hagbyån 
rinner ut i Norasjön och området upp mot Hittorp samt utreda möjligheterna 
att rensa ån från nedfallna träd och upprensning längs åns sidoytor samt 

att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar resultaten av 
uppdragen under 2020. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen lämnar en lägesrapport på 
samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021, vilket godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag samt Tom 
Rymoens tilläggsyrkande. 

Justerares sign

gD .Ll~ 
Utdragsbestyrkande 

Protoko llsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 247 

Ks § 162 
Sbu § 50 dnr KS2020-484 

Förslag att avsätta medel för strandskoning utmed strand
promenaden 

Attio meter av kajkanten norr om paviljongen vid strandpromenaden vid 
Norasjön är i så dåligt skick att en renovering är akut nödvändig. I årets 
budget för strandskoning finns 600 000 kronor. Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen har anlitat en konsult som besiktigat kajen och bryggan och tagit 
fram ett förslag på åtgärd för renovering. 

Kostnaden för konsulten är 50 000 kronor och kostnaden för renovering av 
kajen och bryggan beräknas till 820 000 kronor. I årets budget saknas 
300 000 kronor för att kunna renovera den aktuella sträckan, 80 meter, 
under 2020. 

Renoveringen är angelägen och det skulle bli ett lyft för strandpromenaden 
och för de båtägare som hyr båtplatser längs denna sträcka. 

Förslag är att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda 
medel 2020 för renovering av kaj och brygga 80 meter norr om paviljongen. 

Jan Rylander (NP) yrkar att det ska göras en ny undersökning och utredning 
av annan konsult för att hitta en mer långsiktig lösning och under tiden 
reparera det mest nÖdvändiga inför nästa år. 

Anna Karlsson (S) och John SundelI (KO) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnads
utskottet beslutar enligt liggande förslag . 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 2020 för 
renovering av kaj och brygga 80 meter norr om paviljongen. 

Jan Rylander (NP) och Pia-Maria Johansson (lPo) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Rylanders yrkande. 

Justerares sign 

J'D 
Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 248 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Anna Karlsson (S) 
bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 2020 för 
renovering av kaj och brygga 80 meter norr om paviljongen. 

Jan Rylander (NP) och Bengt Magnusson (LPo) reserverar mot beslutet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

c..fo ,,& 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 249 

Ks § 163 
Sbu § 51 dnr KS2020-167 

Förslag att avsätta medel för en permanent lösning för 
Arne P:s väg 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har utvärderat öppnandet av 
Arne P:s väg för allmän trafik. Utvärderingen gjordes av trafikingenjören vid 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Nora kommuns näringslivs
utvecklare, turistchefen samt gruppchef på Nobina Sverige AB och 
representant på Svealandstrafiken. 

Kollektivtrafiken har inte rapporterat några incidenter eller andra synpunkter 
om störningar som kan påverka bussverksamheten negativt trots att 
kommunen haft fler besökande än ett normalt år. 

Nora kommun har inte heller fått in några negativa synpunkter från 
allmänheten. Enligt turistchefen är det värt att notera att Skojarbackens 
parkering samt ställplatsen för husbilar varit mer använd än något år tidigare. 

Det har heller inte inkommit några synpunkter från näringslivet som motsäger 
ett öppnande av gatan. 

Det har i stället kommit positiva synpunkter från boende i Nora och besökare 
till Nora att tillgängligheten till centrum har ökat 

Fler positiva effekter av öppnandet av gatan bör bli en bättre trafiksituation 
vid korsningspunkter längs Storgatan, minskade utsläpp på grund av 
kortare resväg samt mindre söktrafik till parkeringsmöjligheter förbi 
Glasstorget och Nora torg 

På lite längre sikt kan det bli aktuellt att bygga ut gatubelysningen längs 
Arne P:s väg. Andra justeringar som det planeras för är att förtydliga 
korsningspunkterna till resecentrum via Arne P:s väg för att öka tillgänglig
heten för kollektivtrafiken och för säkerheten generellt. 

Kostnaden för att ta bort de temporära åtgärderna och anlägga permanenta 
lösningar för att ha Arne P:s väg öppen för allmän trafik är 200 000 kronor. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 2020 för 
åtgärder för en öppen Arne P:s väg. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 250 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), 
Solveig Oscarsson (S) och Jan Rylander (NP) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar. 

att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 2020 för 
åtgärder för en öppen Arne P:s väg. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NaRA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-18 

Sida 

251 

Ks § 164 
Sbu § 52 dnr KS2020-355 

Svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram 
2021-2025 

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har arbetat fram ett förslag 
till ett reviderat energi- och klimatprogram för Örebro län. Länets kommuner 
förväntas av att lämna yttrande på remissen. 

Kommundirektören har överlämnat ett yttrande. Ur remissen kan man läsa: 
"Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt har vi 
människor stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och 
använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart. En 
omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt för att 
möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internationella 
scenarier om klimatets utveckling." 

"Den pågående trenden, där jordens medeltemperatur hela tiden ökar, måste 
brytas. En stigande medeltemperatur visar sig bland annat genom att 
extrema väderförhållanden sker mer frekvent och att havsnivån stiger. Det 
positiva är att den kraftiga ökningen av utsläpp som vi har sett fram tills nu 
har börjat plana ut. Förnybar energi produceras i mycket större utsträckning 
än någonsin tidigare, och till ett allt lägre pris." 

Nora kommun och bolag behöver utveckla sitt energi- och klimatarbete. 
Pågående och framtida arbete kan med fördel samordnas med Örebro läns 
energi- och klimatprogram 2021-2025. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län förslag 
till energi- och klimatprogram för Örebro län enligt remissens frågeformulär. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-18 

Sida 

252 

Ks § 165 
Sbu § 53 dnr KS2020-461 

Yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan 
Rosen 11 m.fl. 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2020, § 7, att anta detaljplanen 
för Rosen 11 m.fl. överklagades till mark-och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt. Nora kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. De 
synpunkter som inkommit i överklagan berör planförslagets omgivnings
påverkan, kulturmiljö, trafik-och gatulösningar, parkeringar, buller och även 
Nora kommuns strategiska ställningstaganden. 

Uppförandet av ett nytt vård-och omsorgsboende är ett angeläget allmänt 
intresse för Nora kommun. Nora kommun anser att detaljplanen svarar upp 
mot tidigare fastställd strategisk planering förankrad i översiktsplanen, och 
enskilda och allmänna intressen har avvägts inom ramen för detaljplanen 
och kan därmed inte anses strida mot 2 kap. 1 § Plan-och bygglagen. 

Kommunens ståndpunkt är att detaljplanen inte medför betydande negativ 
påverkan på kvarteret eller på kulturvärden. Kommunen anser även att 
planprocessen tydligt förankrats i 2 kap. 1 § Plan-och bygglagen, vilket 
framgår av planhandlingarna. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan Rosen 
11 m.fl. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Bengt Magnusson (LPo) deltar inte i beslutet. 

Justerares sign 

rYD A:? 
Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum 

2020-11-18 

Sida 

253 

Ks § 166 
Sbu § 54 dnr 2020-478 

Försäljning av fastigheten Lindesby 3:12 

Ägaren till f.d. vattentornet i Järnboås, Lindesby 2: 1O, önskar köpa fastig
heten Lindesby 3: 12. Avsikten är att bruka den som naturtomt då den 
fastighet han redan äger är mycket liten eller 428 kvadratmeter och ligger 
strax inti ll. 

Kommunfullmäktige har tidigare fastställt tomtpriset för Lindesby 3: 12 till 
54 700 kronor med villkor om byggnation av småhus inom två år från 
förvärvstilIfäIlet. 

Därefter har det visat sig att vatten- och avloppsledningar på den aktuella 
tomten omöjliggör byggande av småhus med mindre än flytt av de aktuella 
ledningarna till en kostnad som överstiger försäljningspriset. Tomten har 
också legat osåld sedan 1980-talet. Andra obebyggda tomter har tidigare 
prissänkts till 10 000 kronor. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till Jonas Nyström sälja fastigheten Lindesby 3:12 till ett pris av 10 000 
kronor under villkor att ledningsrätt eller servitut får inrättas för befintliga 
VA-ledningar. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&0 "g,-s: 
Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 254 

Ks § 167 
Sbu § 55 dnr 2020-469 

Anhållan från Stadra teater om tillfälligt bidrag 

Stadra teater bedriver en professionell teaterverksamhet i kommunen för 
olika målgrupper och åldrar. De utgör en viktig del i regionens kulturella 
infrastruktur och ingår i den s k samverkansmodell tillsammans med andra 
institutioner/aktörer. 

Stad ra teater är mycket viktig för kommunens kulturella profil och attraktivitet 
och lockar besökare från hela landet. Verksamheten har kraftigt drabbats av 
pandemin och tvingats ställa in en del planerade föreställningar/aktiviteter, 
tappat intäkter m m och har en ansträngd ekonomi. Trots detta har verksam
heten genomfört olika arrangemang anpassade till rådande situation. 

Kommunens avtal med Stad ra teater, 150 000 kronor per år, har inte index
reglerats på många år, trots en växande verksamhet och pågående 
diskussioner en längre tid om möjligheter till en rimlig justering. 

En översyn av avtalet är i denna ansträngda situation inte möjlig , då Tillväxt 
och utveckling har stora effektiviseringskrav och inte kan prioritera detta nu. 
När den ekonomiska situationen tillåter bör en övergripande översyn av 
deras och liknande avtal genomföras och behandlas i budget. 

Mot denna bakgrund föreslås att Stad ra teater istället får ett tillfälligt bidrag 
som stöd för att klara situationen och att översyn av avtalet tas upp till 
diskussion vid senare tillfälle. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Stad ra teater beviljas ett tillfälligt bidrag om 25 000 kronor för år 2020 
samt 

att bidraget anslås ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Justerares sign Protokolls utdrag till 

cfO ,of' 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 255 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson 
(LPo) på att finansiering av det tillfälliga bidraget sker från kvarvarande 
medlen för sommarlovsaktiviteter. 

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Stad ra teater beviljas ett tillfälligt bidrag om 25 000 kronor för år 2020 
samt 

att bidraget anslås ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet. 

Justerares sign 

J?4? A-P 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 256 

Ks § 168 
Sbu § 56 dnr KS2020-501 

Förslag till omfördelning av kvarvarande medel för sommarlovs
aktiviteter 2020 

Med anledning av att tidigare statsbidrag för meningsfulla lovaktiviteter för 
barn och unga uteblev 2020 beslutade kommunstyrelsen den 27 maj 2020, 
§ 61, att avsätta 350 000 kronor för ändamålet till civilsamhället i Nora. 

Civilsamhället och föreningar under en besvärlig period med utbredd 
pandemi genomfört en mängd olika aktiviteter för målgruppen under 
säsongen. 

Ett stort ansvar har även tagits av andra organisationer för andra målgrupper 
än de avsatta medlen var avsedda för. Här kan bl a nämnas PRO:s rejält 
utökade aktiviteter för seniorer under sommaren vilket minskade den 
isolering mm som corona-restriktionerna innebar för kommunens äldre 
medborgare. Detta har genomförts utan bidrag från kommunen och drabbat 
respektive organisations ekonomi. 

Mot denna bakgrund och det faktum att närmare 100 000 kronor av avsatta 
medel återstår är det rimligt att omdisponera medlen för stöd till ovan 
nämnda organisationer och deras ideella arbete med en särskilt utsatt grupp 
denna sommar. 

Under ärendets behandling konstaterar samhällsbyggnadsutskottet att 
ärende Ansökan från intresseföreningen bryggeriet om aktiviteter under 
jul- och nyårslovet ska hanteras inom ramen för detta ärende och att framlagt 
förslag till beslut behöver revideras. Ordföranden yrkar på att kvarvarande 
medel omfördelas till Tillväxt och utvecklings budget för bidrag till föreningar. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kvarvarande medel, från kommunstyrelsens beslut i maj 2020, omfördelas 
till Tillväxt och utvecklings budget för bidrag till föreningar. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

c?v ,.4\,f' 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 257 

Ks § 169 dnr ks2020-521 

Förslag till tilläggsanslag tör projektering av ny busshållplats vid 
Soltunet 

Kommundirektören och seniorrådgivaren har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Länstrafiken har aviserat att man från och med tidtabellsskiftet i 
december år 2022 avser att lägga om busstrafiken i Nora för att göra den 
mer yttäckande i Nora tätort. 

För detta ska vara möjligt har Länstrafiken anmält behov av större buss
hållplats vid Soltunet och samtidigt framfört att man avser att stödja en 
ansökan om medfinansiering med medel ur Länstransportplanen för detta. 

En ansökan om medel ur Länstransportplanen för år 2022 måste lämnas till 
Region Örebro län senast den 12 februari 2021. Ett första steg för att kunna 
göra en ansökan är att projektera och kostnadsberäkna projektet. Kostanden 
för detta har av Samhällsbyggnadsförbundet beräknats till 100 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja tilläggsanslag med 100 000 kronor för projektering och kostnads
beräkning av ny busshållplats vid Soltunet samt 

att medlen anslås från kontot för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Lf.o ~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-18 258 

Ks § 170 dnr ks2020-266 

Ekonomirapport 3 för 2020 

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

Den nya redovisningsnivån av verksamheterna på funktionsnivå innebär att 
informationen ges på 40 funktionsnivåer till skillnad mot områdesindelning 
som omfattar 18 verksamhetsområden. 

Ekonomirapporten visar på att 10 funktionsnivåer förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande, 22 funktionsnivåer ett budgetöverskott och resterande 
funktionsnivåer förväntas rymmas inom befintliga budgetramar. En funktions 
nivå är svår att värdera resultatet på på grund av höstens intagning av 
gymnasieelever. 

I dagsläget förväntas Nora kommun redovisa ett budgetöverskott på 
2 828 000 kronor. Men många funktionsområden är mycket svåra at! värdera 
med tanke på den pågående pandemin. Därför är helårsprognosen beaktad 
med stor reservation. Rapporten ger ändå en bild över kommunens 
ekonomiska situation totalt. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att gOdkänna upprättad ekonomirapport 3, 2020. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-18 259 

Ks § 171 dnr ks2020-374 

Förslag till uppdrag om utredning av beläggning på Järnboås 
förskola 

Ordföranden föreslår att tillförordnad skolchef får i uppdrag att utreda 
beläggningen på Järnboås förskola . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tillförordnad skolchef i uppdrag att utreda beläggningen på Järnboås 
förskola. 

Justerares sign 

&0 M 
Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-11-18 260 

Ks § 172 dnr ks2020-007 

Firmatecknare 

Kommunstyrelsen beslutar 

att från och med den 1 december 2020 utse kommunstyrelsens ordförande 
Tom Rymoen (M) och vid förfall för honom kommunstyrelsens vice 
ordförande Solveig Oscarsson (S) samt kommundirektör Isabell Landström 
och vid förfall för henne ekonomichef Peter Warman eller HR-chef Katarina 
Eriksson, att två i förening, förtroendevald och tjänsteperson, teckna 
kommunens firma. 

Justerares sign 

&D ~s: 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 261 

Ks § 173 dnr ks2020-008 

Undertecknande av borgensförbindelser 

Kommunstyrelsen beslutar 

att från den 1 december 2020 utse kommunstyrelsens ordförande Tom 
Rymoen (M) och vid förfall för honom kommunstyrelsens vice ordförande 
Solveig Oscarsson (S) samt kommundirektör Isabell Landström och vid 
förfall för henne ekonomichef Peter Warman eller HR-chef Katarina Eriksson, 
att två i förening , förtroendevald och tjänsteperson, på kommunens vägnar 
underteckna borgensförbindelser. 

Justerares sign 

cfD AS 
Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 	 Sida 

Kommunstyrelsen 	 2020-11-18 262 

Ks § 174 

Delegationsbeslut 

1 	 2020-11-01. Kanslichefen - Undertecknande av personuppgifts
biträdesav1al med Enkätfabriken AB. (dnr ks2019-249) 

2 	 2020-11-05-06. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Besluten är tagna med anledning av den rådande pandemin 
och gäller under samma period som de lokala allmänna råden i 
Örebro län. (dnr ks2020-189) 

3 	 2020-11-05. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Besluten är tagna med anledning av den rådande pandemin 
och gäller under samma period som de lokala allmänna råden i 
Örebro län. (dnr ks2020-192) 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 	 Sida 

Kommunstyrelsen 	 2020-11-18 263 

Ks § 175 

Delgivningar 

1 	 2020-11-05. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 28 oktober 2020, § 288, redovisning av kommunstyrelse
uppdrag , utvärdering av verksamhet och ekonomi rörande familje
samverkansteam i norra Örebro län, FamSam. (dnr ks2018-438) 

2 	 2020-11-05. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 28 oktober 2020, § 286, verksamhet med personliga 
ombud. (dnr ks2018-629) 

3 	 2020-11-09. Länsstyrelsen - Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning 
av covid-19. (dnr ks2020-189) 

4 	 2020-10-29. Laxå kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 
28 oktober 2020, § 191 , justering av tillämpning av avtal om kollektiv
trafik Örebro län. (dnr ks2020-415) 

5 	 2020-11-11 . Hallsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 10 november 2020, § 126, justering av tillämpning av avtal 
om kollektivtrafik Örebro län. (dnr ks2020-415) 

6 	 2020-11-05. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 28 oktober 2020, § 289, samverkan inom norra länsdelen 
gällande taxe- och avgiftshandläggning inom socialtjänsten och myndig
hetsutövning LSS barn och unga. (dnr ks2020-485) 

7 	 2020-11-04. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionens protokoll den 30 oktober 2020, § 96, delårsbokslut 
augusti 2020. (ks2020-506) 

8 	 2020-11-05. Länsstyrelsen - Beslut om fördelning av anvisningar år 
2021 till kommuner i Örebro län. (dnr ks2020-511) 

9 	 2020-11-06. E-postbrev från representanter för Strålskyddsstiftelsen, 
Föreningen Vågbry1aren samt Elöverkänsligas Riksförbund om att 
utbyggnaden av 5G i Sverige redan har lett till en massiv ökning av 
strålning. (dnr kS2020-514) 

10 	 2020-11-12. För kännedom: Skogsstyrelsen - Beslut till ägaren till 
fastigheten Älvhyttan 340 om biotopskyddsområde. (dnr ks2020-526) 

11 	 2020-10-28. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
nämndens sammanträde den 21 oktober 2020. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

cPD gr 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-18 

Sida 

264 

12 2020-11-17. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - protokoll från 
nämndens sammanträde den 11 november 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cfb 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2020-11-18 

Sida 

265 

Ks § 176 dnr ks2020-032 

Kommundirektören informerar 

Lägesrapport, Covid-19 

Lokala allmänna råd i Örebro län har beslutats av Länsstyrelsen Örebro län 
och Region Örebro län och gäller 3-24 november. 

Förutom dessa råd har Nora kommun fattat särskilda beslut för att anpassa 
sin verksamhet utifrån råden under tiden 3-24 november. 

Ännu vet man inte om de nya råden och restriktionerna för allmänheten har 
gett något resultat. 

Varje vecka rapporterar verksamheterna inom kommunen en lägesrapport 
om det aktuella läget för smitta av covid-19. På kommunens hemsida finns 
aktuell information från Nora kommun om bland annat bekräftad smitta inom 
verksamheterna. 

Rekrytering 

Skolchef - annonsen finns på Nora kommuns hemsida för Lediga jobb. 
Rekryteringsarbetet sköts av rekryteringsfirman Axö Consulting. Sista 
ansökningsdag är den 24 november. Därefter rapporterar företaget till 
Nora kommun. 

Justerares sign 

~.o /.§[ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 266 

Ks § 177 
Kf§ 95 
Ks § 127 
Sbu § 30 dnr KS2017 -686 

Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun 

Ärendet utgår på grund av nÖdvändig prioritering med anledning av covid-19. 

Justera res sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Ks § 178 
Su §45 

2020-11-18 

dnr KS2020-485 

267 

Förslag till uppdrag om utredning av avtalssamverkan inom del 
av socialtjänstens område 

Ärendet utgår på grund av nödvändig prioritering med anledning av covid-19. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-18 268 

Ks § 179 
Su §46 dnr KS2020-509 

Förslag till uppdrag för genomsnittstid för inställelse gällande 
trygghetslarm 

Ärendet utgår på grund av nödvändig prioritering med anledning av covid-19 

Justerares sign 

rf.{) /cr-.2 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



lVI1 NORA 
~~ KOMMUN 

Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 18/112020 

o"', 
V ord , 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be §I § 158 

Ledamöter slut Nej Avs Nej AVE 

Solveig Oscarsson (S) 

Ja Ja 

X X 


Tom Rymoen (M) 
 X X 


Jonas Akerman (S) 
 -
Susanne Forsberg (C) X X 

Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) -
Kent Nilsson (S) X X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) -
Birg itta Borg (L) -
David Stansvik (V) X X 

Pia-Maria Johansson (LPo) -
Jan Rylander (NP) X X 

Conny Alfredsson (SO) X X 

Benqt Maqnusson (LPo) X X 

Ersättare 

Bengt Svensson (M) X X 

Ursula Steftensen (S) 

Jörgen Säteraas (C) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) X X 

Margaretha Eriksson (S) X X 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Lindqvist (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) X X 

Vakant (S) 


Andreas Vidlund (-) 


Maria Blomqvist (LPo) 


Lars-Erik Larsson (NP) 


Vakant (SO) 


Vakant (NP) 


Antal 13 4 9 

&0 ;6J 
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