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Ks § 1 dnr2019-219 

Tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
LIS 

Detta beslut är en rättelse av kommunstyrelsens beslut 24 november 2021 § 
164 och kommunfullmäktige 12 december 2021 § 106. 

Varje kommun ska enligt 3 kap. plan- och bygglagen ha en aktuell 
översiktsplan. Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom 
dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas 
när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet. 

Kommunen kan peka ut LIS-områden i en kommunomfattande översiktsplan, 
en ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta eller ett 
tillägg till översiktsplanen. 

Kommunfullmäktige i Nora fattade den 12 juni 2019 § 61 beslut om att 
tillsätta medel för att ta fram ett tillägg till översiktsplanen för utpekande av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) . 

Ett tillägg till översiktsplanen för områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, LIS-områden, har nu tagits fram för Nora kommun. 

LIS-planen visar kommunens önskan om en framtida utveckling av 
strandområden samtidigt som den ger ett långsiktigt skydd av strand och 
vattenområden där frilufts- och naturområden inte äventyras. Planen ska 
även fungera som vägledning för kommunens och andra myndigheters 
beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva tidigare beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 december § 106. 

2. att anta tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag godkänna sammanställning av avvikelser inom 
äldreomsorg och funktionsstöd år 2021 

3 

Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska 
eller borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig 
komponent i ledningssystem för kvalitet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med 
ansvariga enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen 
och funktionsstöd för 2021 . 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen 
och funktionsstöd 2021. 

Yrkande 
David Stansvik (V) yrkar tillägg om att ge verksamhetschef i uppdrag 
att göra en översyn av redovisningsrutinerna. 

Birgitta Borg (L) yrkar att Kommunstyrelsen ska få ett ytterligare 
förtydligande kring antalet svarande. 

Eija Ahonen Pettersson (M) yrkar att svarsfrekvens och avvikelserna 
förklaras ytterligare i kommande redovisningar. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på en återrapportering från 
enhetscheferna gällande förklaringar till de avvikelserna. 

Ovanstående yrkanden tas tillbaka efter rapportering från 
verksamhetschef Fredrik Bergström . 

Jan Rylander (NP) yrkar i tillägg att avvikelserna ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen två gånger per år. 

Kommunstyrelsens behandling 
Efter diskussion i kommunstyrelsen kallas verksamhetschef Fredrik 
Bergström in att föredra ärendet. Efter föredragning drar David Stansvik 
(V) , Birgitta Borg (L), Eija Ahonen Pettersson (M) och Pia-Maria 
Johansson (LPo) tillbaka sina yrkanden. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt socialutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen bifaller Jan Rylanders 
(NP) tilläggsyrkande om att avvikelserna ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen två gånger per år. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna sammanställningen av avvikelser inom 
äldreomsorgen och funktionsstöd 2021 . 

2. att återrapportering av avvikelser inom äldreomsorg och 
funktionsstöd ska ske två gånger per till kommunstyrelsen. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag godkänna patientsäkerhetsberättelse år 2021 
omsorg 
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Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår. 
Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder 
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av 
vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten, och vilka resultat som uppnåtts. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att 
patienter/brukare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Mas gör 
uppföljningar i enlighet med Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. 

MAS har på socialutskottets uppdrag upprättat rutiner och riktlinjer för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att 
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2021 . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Många gånger finns det behov av akuta placeringar och då handlar det 
ofta om att placera barn i jourhem. Bristen på familjehem gör att det går 
åt mycket tid för verksamheten att leta efter jourhem samt att 
verksamheten ofta måste använda sig av konsulentstödda jourhem. Att 
ha ett kontrakterat jourhem innebär att kommunen betalar ett 
grund arvode samt en grundomkostnad för att jourhemmet ska 
tillhandahålla en eller flera platser för akuta placeringar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11 -03 § 145 att uppdra åt 
socialchefen att utreda frågan om kontrakterade jourhem och att 
uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsens första sammanträde 
2022. 

I utredningen framgår att behovet av jourplaceringar varierar men har 
det senaste året ökat igen efter en nedgång under 2020. Ofta har 
verksamheten lyckats att göra jourplaceringar i interna familjehem men 
även konsulentstödda har använts i olika omfattning . Under 2021 har 
andelen konsulentstödda jourhem ökat då det varit svårt att hitta 
interna lösningar. 

Årskostnaden för ett eget kontrakterat jourhem som har 1-2 platser 
(utan placeringar) är ca 270 000 kr (räknat på 2022 års nivåer av 
arvode och omkostnadsersättning). 

Att ha ett eget tillgängligt jourhem medför en effektivisering av nedlagd 
arbetstid för socialsekreterare att rekrytera jourhem. Det innebär också 
att risken att behöva göra en jourplacering i ett konsulentstött 
familjehem minskar vilket medför lägre kostnader. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att göra en 
redaktionell ändring i beslutet genom att ta bort ordet "ett" framför ordet 
avtal. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna att individ- och familjeomsorgen tecknar avtal med ett 
jourhem. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att det ska stå i avtalet att en person i 

Protokollsutdrag till 
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jourfamiljen ska vara hemma på heltid samt att beslutet ska utvärderas 
om ett år och återrapporteras till socialutskottet. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner först att kommunstyrelsen 
ställer sig bakom socialutskottets förslag . 

Ordföranden ställer därefter Pia-Marias Johanssons (LPo) 
tilläggsyrkande om att avtalet ska precisera att minst en i familjen ska 
vara hemma på heltid under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer sedan Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande 
om att beslutet om att kontraktera ett jourhem utvärderas och 
återrapporteras till socialutskottet efter ett år under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beviljar detta. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna att individ- och familjeomsorgen tecknar avtal med 
ett jourhem. 

2. att avtalet med jourhemmet ska precisera att minst en i familjen 
ska vara hemma på heltid. 

3. att beslutet om att kontraktera ett jourhem utvärderas och 
återrapporteras till socialutskottet efter ett år. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ks § 5 
Su § 7 

2022-02-09 

dnr KS2021-019 

Förslag anta strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd Nora 
kommun 2022-2025 
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Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-14 § 25 att ge kommundirektören 
i uppdrag att ta fram ett förslag till lokal strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd i Nora kommun. Strategin har arbetats fram av 
folkhälsoteamet i samverkan med styrgruppen för familjecentral och 
föräldraskapsstöd . 

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till 
föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder 
och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets 
rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till 
varandra eller deras sociala nätverk. 

Den framtagna strategins målsättning är att alla föräldrar ska erbjudas 
föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Kopplat till strategin 
finns tre övergripande mål med tillhörande insatsområden som följer 
den nationella strategin men som är anpassade utifrån lokala 
förutsättningar i Nora kommun. De övergripande målen är; 

• Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
• Ett tillgängligt stöd 
• En stödjande organisation 

Syftet med strategin är att erbjuda både generella, selektiva och 
indikerade insatser för att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda 
relationer med sina barn . 

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Nora 
kommuns olika verksamheter. En viktig del är också samverkan med 
andra aktörer, främst Region Örebro län genom Nora vårdcentrals 
mödra- och barnhälsovård. Men även samverkan med ideella och 
ideburna organisationer såsom exempelvis Svenska kyrkan och 
studieförbund med flera. 

Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds 
stöd under barnens hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna 
arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika aktörer tydliggörs. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) 
återremiss. 

Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Protokollsutdrag till 
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Därefter ställer ordförande proposition på förslaget och finner att det 
bifalls. 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att anta Strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd i Nora kommun år 
2022-2025. 

Bengt Magnusson {LPo) reserverar sig till förmån för eget 
återremissyrkande. 

Yrkande 

9 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar att ärendet ska återremitteras eftersom 
föräldrabalken inte tas med i strategin. 

Anna Karlsson (S), Tom Rymoen (M), Birgitta Borg (L), Hans Knutsson 
(S), John Sundell (KO) och Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till 
socialutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först yrkadet om återremiss 
under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt 
socialutskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta 

att anta Strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd i Nora kommun år 
2022-2025. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander 
(NP) och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för Bengt 
Magnussons (LPO) yrkande om återremiss av ärendet. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag anta gemensam målbild nära vård i Örebro län 

Omställningen till nära vård är en nationell reform av hälso- och 
sjukvårdssystemet som omfattar och påverkar flera aktörer och 
samverkansparter inom Regionen och länets kommuner. En 
gemensam målbild är en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett 
gemensamt omställningsarbete mellan samverkansparter. 

Målbildsarbetet har genomförts på uppdrag av samverkansgruppen för 
kommunchefer och regiondirektör. Förslaget till målbild har tagits fram i 
ett gemensamt arbete mellan de politiska och tjänstemannaledningarna 
för Regionen och kommunerna i Örebro län. 

Målbilden är uppställd utifrån tre olika perspektiv; invånaren, 
samverkan och medarbetarna. Dels för att visa men också omfamna 
den komplexitet som omställningen till en nära vård innebär. 

Regionala samverkansrådet ställer sig bakom förslaget till gemensam 
målbild för nära vård . Därmed rekommenderas de 13 parterna i Örebro 
län att fatta beslut om målbilden. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta länsgemensam målbild för omställningen till nära vård . 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar i tillägg att ansvarsfrågan ska 
tydliggöras. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner först att kommunstyrelsen 
beslutar enligt socialutskottets förslag . 

Ordföranden ställer därefter Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande 
om att ansvarsfrågan ska tydliggöras under proposition och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att anta länsgemensam målbild för omställningen till nära vård. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), David Stansvik 
(V), Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig mot 
beslutet att avslå Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande om att 
ansvarsfrågan ska tydliggöras. 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD 

Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de 
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet, 
dvs byggnadsnämnden, som har tillsyn över att de skyldigheter som anges 
i lagen verkställs. För Nora kommun och övriga kommuner inom det 
s.k. KNÖL-samarbetet är det Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som 
hanterar dessa ärenden. 

Den 1 juli 2021 trädde regler om individuell mätning och debitering, IMD, i 
kraft. Kommunen får ta ut avgifter för byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen 
om energimätning i byggnaden till skillnad mot byggnadsnämndens tillsyn 
enligt bygg- och planlagen som inte får avgiftsbeläggas. 

IMD för uppvärmning gäller för flerfamiljshus med låg effektivitet som har 
central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för 
flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller 
väsentlig ändring av en befintlig installation . 

Kravet på IMD är en följd av EU:s direktiv om energieffektivisering. Syftet är 
att boende genom IMD får veta vad deras energianvändning kostar för att de 
aktivt ska kunna spara energi genom att sänka innetemperaturen eller 
använda mindre tappvarmvatten. Boverkets föreskrifter innehåller metod för 
att beräkna lönsamhet och närmare beskrivning av undantag. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhet är inte resursmässigt 
anpassat för att kunna omhänderta det nya tillsynsområdet. Kommun
fullmäktige i samtliga kommuner inom KNÖL-samarbetet behöver fatta beslut 
om taxa för tillsynsområdet för att nämnden ska ha möjlighet att arbeta med 
tillsynsuppdraget, alternativt att omprioriteringar görs av pågående tillsyns
arbete. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har behandlat ärendet den 
15 december 2021, § 185. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att ärendet ska 
föras till kommunstyrelsen för vidare behandling utan förslag från utskottet. 
Ärendet ska därefter behandlas i fullmäktige. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsutdrag till 
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Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget med tillägg till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen om att återkoppla till kommunstyrelsen 
om rutinerna för tillsyn innan tillsyn påbörjas. 

John Sundell (KO) yrkar bifall till Tom Rymoens (M) yrkande. 

Jan Rylander (NP) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först Jan Rylanders (NP) 
yrkande om återremiss under proposition och finner att ärendet ska 
göras idag. 

Ordföranden ställer därefter ledningsutskottets förslag under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer sedan Tom Rymoens (M) tilläggsyrkande om att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska återkoppla till kommunstyrelsen om 
rutinerna för tillsyn innan tillsyn påbörjas. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta 

1. att anta taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering, IMO. 

2. att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska återkoppla till 
kommunstyrelsen om rutinerna för tillsyn innan tillsyn påbörjas. 

Reservationer 
Jan Rylander (NP), Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson 
(LPo) och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för Jan 
Rylanders (NP) yrkande om att ärendet ska återremitteras. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 8 
Lu § 2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2021-535 

Förslag till internbudget för 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

Sida 

14 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2021, § 107, om budget för 
år 2022 med ekonomisk plan för åren 2023-2024. 

Ekonomiavdelningen har utifrån den antagna budgeten upprättat ett förslag 
till internbudget för kommunstyrelsens verksamheter. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till internbudget 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Kent Nilsson (S) yrkar att äskandet gällande naturreservatet på Alntorps 
ö inte ska tas med i budgeten . 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer Kent Nilssons (S) yrkande 
om att äskandet gällande naturreservatet på Alntorps ö inte ska tas med 
i budgeten under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet. 

Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutar att anta 
reviderad internbudget 2022 för kommunstyrelsens verksamheter enligt 
Kent Nilsson (S) yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta upprättat förslag till internbudget 2022 för kommunstyrelsens 
verksamheter utan äskandet gällande naturreservatet på Alntorps ö. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande v 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~o 

Ks § 9 
Lu § 3 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2022-040 

Sida 

15 

Budgetförutsättningar med anvisningar inför budgetarbetet för 
verksamhetsåret 2023 och planeringsåren 2024- 2025 

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett underlag som innehåller anvisningar 
och ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet för år 2023 och 
planeringsåren 2024-2025. 

Från och med år 2022 har budgetprocessen flyttats till våren för att 
kommunen i god tid ska kunna fastställa de ekonomiska förutsättningarna för 
de tre närmaste åren. Detta har gjorts för att underlätta arbetet med 
kommande skattesatser och för att ge Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen bättre ekonomiska förutsättningar i sin planering i och med att 
det ska synka med de övriga medlemskommunernas budgetprocesser. 

Nora kommuns ekonomiska förutsättningar grundar sig på Sveriges 
Kommuner och Regioners skatteprognos samt internbudgeten för 2022 för 
kommunstyrelsens verksamheter. Beräkningen av skatteintäkterna för åren 
2023- 2028 utgår från 10 720 kommuninvånare vilket är 10 invånare fler än 
den 1 november 2021. 

De ekonomiska förutsättningarna utgår också från ett positivt resultatmål på 
1,0 procent av skatter och bidrag respektive år. Skatter och bidrag innefattar 
skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning . Målsättningen bör 
vara ett resultatmål som är högre än 1,0 procent av skatter och bidrag för att 
möjliggöra investeringar av inventarier och infrastruktur utan att låna likvida 
medel för finansiering . 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att godkänna upprättat underlag om budgetförutsättningarna. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) tilläggsyrkar att verksamhetschefer ska ta 
upp vilka effektiviseringar/besparingar de ser inom sina verksamheter. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns ett förslag till 
beslut, det vill säga ledningsutskottets förslag och att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer därefter Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-09 

om att verksamhetscheferna ska beskriva vilka 
effektiviseringar/besparingar de ser inom sina verksamheter under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beviljar tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

1. att godkänna upprättat underlag om budgetförutsättningarna. 

2. att verksamhetscheferna ska beskriva vilka 
effektiviseringar/besparingar de ser inom sina verksamheter. 

Protokollsutdrag till 

16 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

t?o 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ks § 10 
Lu § 4 

2022-02-09 

dnr ks2021-501 

Medborgarförslag 13/2021 om kallbadhus 

17 

Beatrice Lindeh, med flera, överlämnade förslaget på fullmäktige den 
17 november, § 99. 

Förslagsställarna föreslog 

att Nora kommun inrättar ett enklare kallbadhus i närheten av centrala Nora. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) på att 
förslaget ska avslås. Det finns för närvarande inga ekonomiska möjligheter 
för ett kallbadhus. 

Bengt Svensson (M) och Lars-Erik Larsson (NP) yrkar bifall till Bengt 
Magnussons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls. 

Ledningsutskottens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut 

att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar att avslaget ska motiveras med att förslaget inte 
ligger i linje med politikernas mål och ekonomiska förutsättningar. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ledningsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande v 

Ks § 11 
Lu § 5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2021-530 

Sida 

18 

Medborgarförslag 14/2021 om att göra om gamla järnvägen 
mellan Nora och Karlskoga till cykelväg 

Johan Holm överlämnade förslaget på fullmäktige den 8 december 2021, 
§ 112. 

Förslagsställaren föreslog 

att gamla järnvägen mellan Nora och Karlskoga görs om till cykelväg . 

Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarförslaget då kommunen 
inte har rådighet över järnvägen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget då kommunen inte har rådighet över järnvägen. 
Ärendet ligger inte inom den kommunala kompetensen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ks § 12 
Sbu § 1 

2022-02-09 

dnr ks2022-008 

Svar på miljödepartementets remiss "En förbättrad 
förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och 
producenter" 

19 

Kommundirektören och kommunsekreteraren har överlämnat en skrivelse i 
ärandet. 

Miljödepartementet har tagit fram en promemoria som syftar till att förbättra 
insamlingen av förpackningsavfall genom att ge nya och tydligare roller till 
kommuner och producenter. I promemorian finns också förslag som syftar till 
att genomföra minimikraven för utökat producentansvar i 
Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall från 2008. 

Svar på remissen ska lämnas till Miljödepartementet senast den 7 februari 
2022. Nora kommun har inte utsetts till remissinstans, men på grund av 
förslagets inverkan på kommunens verksamhet anses det ändå av vikt att 
kommunen lämnar svar. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har gått igenom förslaget och tagit 
fram ett svar där de avstyrker förslaget av en rad skäl. Förslaget innebär 
bland annat att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall från hushåll, vilket innebär osäkerhet kring kostnads
täckningen samtidigt som det är en kort införandetid . SKR anser också att 
förslaget om att insamling ska ske fastighetsnära är bra men att kommunen 
borde ha rådighet att bedöma vilken grad av service som passar bäst i den 
egna kommunen. 

Fastighetsnära insamling bör också underlättas genom att mindre 
anläggningar för avfallshantering befrias från bygglov när det är möjligt. 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen antar SKR:s yttrande som 
är utförligt och väl framtaget ur ett kommunperspektiv. 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget till svar på remissen. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Sveriges Kommuner och Regioners förslag till yttrande över 
remissen "En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner 
och producenter" och översända till Miljödepartementet. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets 
förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 13 
Sbu § 2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2021-453 

Sida 

20 

Svar på Region Örebro läns remiss "Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2023" 

Region Örebro län har skickat ett förslag till länsplan för regional transport
infrastruktur på remiss varefter Samhällsbyggnadsnämnden och region
styrelsen ska ta ställning till förslaget med eventuella förändringar efter 
remissen och ska överlämnas till regeringen senast den 30 april 2022. 

Förlaget är ett omfattande dokument med förhållandevis låg konkretionsnivå 
och skulle med fördel kunna kortas ned väsentligt för att göras mer 
överskådligt. 

Nora kommun har under arbetet med att ta fram förslaget levererat önskemål 
och prioriteringar som gäller kommunen och norra länsdelen. Dessa finns 
dock inte konkret med i dokumentets sammanställning av fördelade medel. 

Däremot kan man under avsnittet om tillstånd och brister i transportsystemet 
få en del information om identifierade brister och behov av åtgärder. 

Förslaget till länsplan innehåller också planer för riksväg 50/länsväg 244 
stråket Örebro-Nora-Hällefors. Vissa delar är tidsatta inom planperioden 
andra är det inte. 

Det konstateras större brister på stråket Karlskoga-Nora men inga åtgärder 
föreslås trots att Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie. Här förordas i 
planförslaget ytterligare utredning. 

Stråket Nora-Lindesberg beskrivs med större brister i form av standarden på 
länsväg 244 Nora-Lilla Mon. Här föreslås åtgärder på länsväg 244 i enlighet 
med den åtgärdsvalsstudie som genomförts. Åtgärderna är inte tidsatta och 
någon anvisning av medel finns inte. 

Positivt i planförslaget är att det föreslås utredning för länsväg 244 på 
sträckan Gyttorp - Grythyttan . Vidare är det positivt att en översyn föreslås 
för genom-/förbifart Nora, att medel avsätts för regionbussarnas fram
komlighet i Örebro tätort och att man håller öppet för såväl upprustning av 
länsväg 244 Nora-Lilla Mon till mötesfri väg samt upprustning av Norabanan 
kopplat till pendeltågstation i Hovsta. 

Under utskottets behandling av ärendet framkommer det önskemål om att 
komplettera yttrandet. Bland annat att Norabanan ska benämnas Läns
pendeln samt att mötesfri väg på länsväg 244 ska vara mellan 
Gyttop-Lilla Mon. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-09 21 

Utskottet enas om att yttrandet kompletteras och behandlas på kommun
styrelsens sammanträde den 9 februari 2022. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderat yttrandet samt 

att överlämnat det till Region Örebro län såsom eget yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets 
förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

fo ~ 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 14 
Sbu § 3 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2021-462 

Sida 

22 

Förslag till startavgift i gällande taxa för planverksamhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2021, § 104, om taxa för 
planverksam het. 

I förslaget till taxa fanns en ny kostnad för startavgift på 50 000 kronor som 
gäller samtliga planer i taxeförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 
24 november 2021, § 162, att återremittera delen om startavgiften för ett 
förtydligande av underlaget som gällde beräkningen av kostnaden för 
startavgiften. 

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att alternativa finansieringsmetoder 
ska undersöka. Ett förtydligande behöver också göras att startavgiften gäller 
detaljplan och inte andra planer. 

Förvaltningschefen har överlämnat ett förtydligande på den del som åter
remissen gäller. Förvaltningschefen redovisar för intentionen med taxan och 
för alternativa betalningsmetoder. Betalningsvillkor förtydligas i varje enskilt 
planavtal, som upprättas vid varje planstart. 

Kostnaden för detaljplaner ska finansieras i sin helhet av avgiften som 
regleras i planavtalet. För att få en bättre intäktsfördelning av avgiften samt 
för att säkerställa kostnadstäckning under uppstartskedet föreslås att en 
startavgift tas ut på 50 000 kronor. 

Denna avgift är en del av den totala kostnaden för detaljplanen, inte en avgift 
utöver den totala kostnaden. Den totala plankostnaden beräknas utifrån 
schablonmässigt nedlagd tid för handläggare i enlighet med referensobjekt. 

Startavgiften avser endast avgifter för detaljplaner ingenting annat. Avgifter 
för planbesked är separat i enlighet med taxan under aktuell rubrik. 

Alternativa finansieringsmetoder bedöms endast vara en subventionering 
av plankostnaden via skattefinansiering. Då kvarstår en del av de problemen 
som finns idag tex att antalet planer begränsas av finansieringsmodellen. 

Detta medför att de enskilda kommunernas utveckling styrs av 
överenskommelser mellan kommunerna och möjligheterna att styra sin egen 
utveckling begränsas. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande '--

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förtydligande enligt återremiss samt 

Sida 

23 

att därmed anta taxan för planverksamhet antagen av kommunfullmäktige 
2021-12-08 § 104 i sin helhet, inklusive startavgift. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna förtydligande enligt återremiss samt 

2. att därmed anta taxan för planverksamhet antagen av 
kommunfullmäktige 2021-12-08 § 104 i sin helhet, inklusive startavgift. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

2o 

Ks § 15 
Sbu § 4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2022-036 

Förslag till uppdrag om förstudie, Teaterbiografen 

Sida 

24 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag 
till uppdragsdirektiv för förstudie om olika möjligheter att nyttja 
Teaterbiografen . 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att det också görs en översyn av 
nyttjandegraden av befintliga lokaler. 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det godkänns. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande 
och finner att det avslås. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för en 
förstudie om olika möjligheter att nyttja Teaterbiografen. 

Yrkande 
Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M), Anna Karlsson (S), Birgitta 
Borg (L), Bengt Svensson (M) och Ulla Bergström (S) yrkar bifall till 
förslaget. 

David Stansvik (V) yrkar bifall till förslaget och i tillägg att uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen vid sammanträdet i maj. 

Pia-Maria Johansson (LPo) tilläggsyrkar det görs en undersökning av 
nyttjandegraden av de lokaler kommunen har till förfogande innan 
förstudien startar. 

Jan Rylander (NP) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner först att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande 
om att det görs en undersökning av nyttjandegraden av de lokaler 
kommunen har till förfogande innan förstudien startar under proposition 
och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer sedan David Stansviks (V) tilläggsyrkande om att 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

rXD ~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-02-09 25 

uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i maj 
under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning 
för en förstudie om olika möjligheter att nyttja Teaterbiografen . 

2. att uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen vid sammanträdet i 
maj. 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo) , Conny Alfredsson 
(SD) och Jan Rylander (NP) reserverar till förmån för Pia-Maria Johanssons 
(LPo) tilläggsyrkande om att det görs en undersökning av nyttjandegraden av 
de lokaler kommunen har till förfogande innan förstudien startar. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

fo ~ 
Utdrags bestyrkande 

Ks § 16 
Sbu § 5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2022-037 

Förslag till uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi 

Sida 

26 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en 
näringslivsstrategi för Nora kommun. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en näringslivsstrategi för 
Nora kommun. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) tilläggsyrkar att näringslivsstrategin ska vara 
klar till kommunstyrelsen i maj. 

Tom Rymoen (M) tilläggsyrkar att näringslivsstrategin ska vara klar till 
kommunstyrelsen i september. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag . 

Ordföranden hanterar därefter tilläggsyrkandena från Pia-Maria 
Johansson (LPo) respektive Tom Rymoen (M) var och ett för sig och 
finner att kommunstyrelsen avslår Pia-Maria Johanssons (LPo) 
tilläggsyrkandeyrkande och bifaller Tom Rymoens (M) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en 
näringslivsstrategi för Nora kommun . 

2. att näringslivsstrategin ska vara klar till kommunstyrelsens 
sammanträde i september. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 17 
Sbu § 6 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

dnr ks2022-038 

Sida 

27 

Förslag till uppdrag att utreda investeringskostnader, Stensnäs 3 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utreda 
investeringskostnader för Stensnäs 3. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda investeringskostnader för 
Stensnäs 3. 

Yrkande 
David Stansvik (V) yrkar bifall till förslaget och att uppdraget 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast vid sammanträdet i maj. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner först att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter David Stansviks (V) tilläggsyrkande om att 
uppdraget återrapporteras till sammanträdet i maj under proposition och 
finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ge kommundirektören i uppdrag att utreda investeringskostnader 
för Stensnäs 3. 

2. att uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen senast vid 
sammanträdet i maj. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

J)JJ r~ 
Utdragsbestyrkande <..,_) 
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Ks § 18 dnr ks2022-021 

Ledamotsinitiativ gällande detaljplan för Kristinaparken 

Pia-Maria Johansson (LPo) lämnade vid Kommunstyrelsen 
sammanträde den 24 november om att beställa en detaljplan för 
Kristinaparken samt att man ska se över om markanvisningssamtal ska 
skrivas. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar att Kristinaparken läggs in det 
förtätningsprogram som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
samt att riktlinjer för tillvägagångssätt för detaljplaner, markannonsering 
och försäljning tas fram. 

David Stansvik (V) yrkar bifall till Tom Rymoens (M) förslag . 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först Tom Rymoens (M) 
yrkande om att Kristinaparken läggs in i det förtätningsprogram som 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med under proposition och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Ordföranden ställer därefter Tom Rymoens (M) yrkande om att riktlinjer 
för tillvägagångssätt för detaljplaner, markannonsering och försäljning 
tas fram under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Pia-Maria Johansson (LPo) yrkande i 
ledamotsinitiativet om att under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att Kristinaparken läggs in i det förtätningsprogram som 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar. 

2. att riktlinjer för tillvägagångssätt för detaljplaner, markannonsering 
och försäljning tas fram. 

3. att avslå Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande i ledamotsinitiativet 
om att kommunen ska beställa en detaljplan för Kristinaparken samt 
att man ska se över om markanvisningssamtal ska skrivas. 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander 
(NP) och Conny Alfredsson (SD) reserverar sig till förmån för Pia-Maria 
Johanssons (LPo) yrkande om att Nora kommun ska beställa en 
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detaljplan för Kristinaparken samt att man ska se öve rom 
markanvisningssamtal ska skrivas. 
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Delegations beslut 

2022-02-09 30 

1 Kommundirektör: Avslag vid begäran om utlämnande av allmän 
handling enligt 23 kap. 2§ OSL gällande KS2021-567-1 och 
KS2021-567-2. 2021-12-17. 

2 Kommunstyrelsens ordförande: Beslut i brådskande ärende att 
förlänga giltighetstiden för avtal om markanvisning avseende 
del av fastigheten Älvestorp 4: 1 inom området Christinelund 
och därmed teckna nytt tilläggsavtal. 2021-12-08. KS2018-594. 

3 Ekonomichef: Beslut om avtal för leverans av fordon för 
mattransporter. 2020-02-05 . KS2020-071 . 

4 Ekonomichef: Tilldelningsbeslut för upphandling av 
Naturbeteskött till Nora kommun. 2020-11-16. KS2020-403. 

5 Kommunstyrelsens ordförande: Beslut om två värmeskåp med 
aktiv kyla och värme till produktionsköket. 2021-12-16. 
KS2021-114. 

6 Ekonomichef: Beslut gällande tilldelningsbeslut för 
inkontinenshjälpmedel. KS2021-293. 

7 Kommundirektör: Avslag gällande utlämnande av allmän 
handling enligt 26 kap 1 § OSL. 2021-12-01. KS2021-550. 

8 Kommundirektör: Avslag gällande utlämnande av allmän 
handling enligt 26 kap 1 § OSL. 2021-12-06. KS2021-552. 

9 Kommunstyrelsens ordförande: Startrapporter för investeringar, 
utrustning till isbanor, badbryggor och hopptorn Käppsta. 2022-
01 -21. KS2022-027. 

10 Ordförande valnämnden: Beslut att utse kommunsekreterare 
Joel Larsson till behörighetsadministratör och inskrivare i 
Valmyndighetens valdatasystem Valid. 2022-01 -17 - 2022-01-
25. KS2022-017. 

11 Kommunstyrelsens ordförande: Startrapport för investering, 
Energieffektivisering ishallen. 2021-01-26. KS2022-027. 

12 Kommunstyrelsens ordförande: Startrapport för investering, 
Göthlinska gården - verandan och sopåtervinning Järnboås. 
2022-02-03. KS2022-027 . 
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13 Kommunstyrelsens ordförande: Startrapport för investering , 
Trafiksäkerhet och tillgänglighet. 2022-02-07. KS2022-027. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
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1 2021 -12-13. Länsstyrelsen Örebro län - Utbetalning av beviljat 
bidrag till Pershyttans kulturreservat , markvård 2021. KS2019-
269. 

2 2021-11-29. Länsstyrelsen Örebro län - Ändringar i 
valdistriktsindelningen i Nora kommun. KS2019-378 . 

3 2021 -11-30. Länsstyrelsen Örebro län - Beslut om tillstånd till 
ingrepp i fornlämning L 1980:2481, i Nora socken och kommun, 
med villkor om arkeologisk undersökning i form av 
schaktövervakning . KS2019-393. 

4 2021-12-23. Socialdepartementet - Utbetalning av medel i 
enlighet mellan staten och SKR om äldreomsorg - teknik, 
kvalitet och effektivitet med äldre i fokus . KS2020-081. 

5 2021-11-18. Dalkarlsbergs förskola/fritidshem -
Sammanträdesprotokoll 2021 -10-25. KS2021 -171 . 

6 2021-11 -25. Dalkarlsbergs förskola/fritidshem -
Sammanträdesprotokoll 2021-11 -22. KS2021 -171. 

7 2021-12-01. Inspektionen för vård och omsorg - Beslut 
gällande Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19 pandemin. Ärendet 
avslutas. KS2021-334. 

8 2021-11-29. Länsstyrelsen Örebro län - Beslut om bildande av 
naturreservatet Skärjenöarna i Hällefors och Nora kommuner, 
samt föreskrifter för naturreservatet. KS2021-380. 

9 2021-11-15. Tillväxtnämnden Lindesbergs kommun -
Protokollsutdrag gällande beslut Destination Bergslagens 
turismstrategi 2022-2025. KS2021-427. 

10 2021-11-26. Länsstyrelsen Örebro län - Yttrande över 
Försvarsmaktens remiss FM2021-21999:1 . KS2021-480. 

11 2021-12-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
Direktionen - Förslag till kommentarer, revisionsrapport 
gällande granskning av skötsel och underhåll av 
medlemskommunernas parkmiljöer och skogsinnehav. 
KS2021 -523. 
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12 2021 -12-02. Svante Broman, Margareta Bornegård, Sandra 

Dahlman - Skrivelse till kommunstyrelsen . KS2021-561. 

13 2021 -12-13. Länsstyrelsen Örebro län - Utbetalning av beviljat 
bidrag till verksamhetsledning mm vid Pershyttans 
kulturreservat och Nora veteranjärnväg . KS2021-569 . 

14 2021 -12-17. Jordbruksverket - Utbetalning av skolmjölkstöd. 
KS2021-575. 

15 2021-12-17. Kulturdepartementet - Regeringsbrev för 
budgetåret 2022 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor. 
KS2021-577. 

16 2021-12-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
Direktionen - Förslag till budget för 2022, VP 2023-24 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. KS2021-580. 

17 2021-12-21 . Sveriges kommuner och regioner - Meddelande 
från styrelsen - överenskommelse mellan SKR och regeringen 
kring Säker digital kommunikation. KS2021-583. 

18 2021-12-22. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Beslut 
om positivt planbesked Nora Alntorp 1 :5. KS2021-585. 

19 2021-12-22. Region Örebro län - Fördelning av ackumulerat 
överskott inom Regionhälsan mellan 2005-2020. KS2021-586. 

20 2022-01-10. Region Örebro län, Samhällsbyggnadsnämnd -
Trafikbeslut för allmän kollektivtrafik i Örebro stad. KS2022-
012. 

21 2022-01-25. Länsstyrelsen Örebro län - Tillstånd till stängsling 
av Asbobergs gruva, L 1980:3057 på fastigheten Ashyttan 3:58 
i Nora kommun. KS2022-031 . 

22 2021-11-19. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen -
lnvesteringsuppföljning 20211031 Samhällsbyggnadsförbudet 
Bergslagen. Postreg KS. 

23 2021-11-25. Bergslagens överförmyndarnämnd -
sammanträdesprotokoll 2021-11.17. Postreg. 

24 2021-11-30. Region Örebro län, Gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk - Sammanträdesprotokoll 2021-
11 -12. Postreg KS. 

25 2021 -12-21 . Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Sammanträdesprotokoll 2021-12-15. Postreg KS. 

26 2021-12-21. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Beslut 
om sammanträdestider för nämnden 2022. 
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27 2021-12-23. Regionalt samverkansråd för Region Örebro län 

och länets kommuner - Sammanträdesprotokoll 2021-12-10. 
Postreg KS. 

28 2022-01 -26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen -
Sammanträdesprotokoll 2022-01-20. Postreg KS . 

29 2022-01 -26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Beslut 
att fastställa tillsynsplan enligt plan- och bygglagen samt Lag 
om energimätning i byggnader för 2022. Postreg KS . 

30 2022-02-01. Länsstyrelsen Dalarnas län - Inspektion hos 
Bergslagens överförmyndarnämnd. KS2022-051 . 

31 2022-02-01. Kammarrätten i Göteborg - Kammarrätten 
meddelar inte prövningstillstånd till Canon Svenska AB. 
Förvaltningsrättens avgörande står fast. 

32 2021-02-03. Skolverket - Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
2022 "skolmiljarden". KS2022-055. 

33 2022-02-08. Försvarsmakten - Beslut om förnyad redovisning 
av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets 
militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken. KS2021-480. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
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Ks § 21 

Kommundirektörens information 

• Kommundirektör Christina Landhoff introducerar sig själv. 
• Ett prioriterat uppdrag är att rekrytera en mark- och 

exploateringsingenjör så snart som möjligt. 

Sida 

35 

• Möjligheten att stärka kommunens beställarkompetens gentemot 
samhällsbyggnadsområdet ses över. 

• Information om Rosen, Soltunet, förtätningsprogram , Fibbetorp, 
Kottaberget och industrimark. 

• Kommunstyrelsen kommer vid varje sammanträde få en rapportering 
av pågående uppdrag, motioner och medborgarförslag. 

• Kommunfullmäktige kommer att hålla en framtidsworkshop den 23 
februari klockan 16:00-20:30. 

• Budgetdagar för kommunstyrelsen den 28 februari och 1 mars. 
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Ks § 22 dnr ks2022-070 

Ny politisk organisation 

Kommunalråd Tom Rymoen (M) går igenom det förslag till ny politisk 
organisation som den arbetsgruppen bestående av representanter från 
partier i kommunfullmäktige tagit fram. 

En tjänsteskrivelse kommer att tas fram till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2 mars. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att anta förslag till ny politisk organisation. 
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Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 9/2 2022 

Närv, Närv, Omröstningar 
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-
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-

X 

-
X 

X 

X 

X 

Juste rare X 

X 

X 

X 

Ersättare 

Abdo Haj Mohammad (S) -

John Sundell (KO) X 

Margaretha Eriksson (S) -

Jan Ulfberg (L) -
Therese Lindqvist (V) -
Eija Ahonen Pettersson (M) X 

Anna Karlsson (S) X 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Vakant (S) 

Andreas Vidlund (-) -
Maria Blomqvist (LPo) -
Lars-Erik Larsson (NP) -

Vakant (SD) 

Vakant (NP) 
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