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Ks § 23 

Godkännande av dagordningen 

Ordföranden Solveig Oscarsson (S) meddelar att ärendet Försäljning 
av del av fastighet Älvestorp 4:1 stryks från dagordningen på grund av 
bristande beredning. 

Även ärendet Svar på medborgarfärs/ag 3/2021 om att sätta upp y
bommar vid strandpromenaden stryks från dagordningen då det 
återremitterats till kommunförvaltningen från utskott och ska behandlas 
senare. 
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c?ö ~ / 
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Ks § 24 dnr KS2021-527 

Information om kartläggning av individ- och familjeomsorgen barn 
och ungdom samt ekonomiskt bistånd 

Ensolution, en konsultfirma som arbetar med verksamhetskunskap inom 
offentlig sektor, har genomfört en kartläggning av individ- och 
familjeomsorgen barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd . De informerar 
muntligt om kartläggningen på kommunstyrelsens sammanträde. 

En av de frågor Ensolution undersökt under utredningen är var Nora kommun 
lägger mer eller mindre resurser inom individ- och familjeomsorgen. De 
granskade framförallt arbetssätten inom myndighetsprocessen, externa 
placeringar och ekonomiskt bistånd. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Nora kommuns årsredovisning för år 2021 
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Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Ekonomiavdelningen 
har ställt samman årsredovisningen för Nora kommun för år 2021. 

Nora kommun visar ett positivt resultat för år 2021 på 33 825 000 kronor. Det 
innebär en positiv budgetavvikelse på 26 793 000 kronor relaterat till 
budgeterat positivt resultat på 7 032 000 kronor. 

Finansverksamheten redovisar ett budgetöverskott på 30 941 000 kronor 
som blanda annat beror på reglering av balanskonton från bokslutet 2020 
på 3 906 000 kronor. Där ingår justering av Samhällsbyggnadsförbundets 
två fonders avsatta medel utifrån förbundets resultat år 2020. De andra 
posterna är den preliminära slutavräkningen som innebär ökade skatte
intäkter på 14 437 000 kronor, reavinst för försäljningen av de utbytta 
leasingfordonen på 1 075 000 kronor samt Kommuninvests överskotts
utdelning för deras resultat år 2020 på 256 000 kronor. 

Pensionsbudgeten redovisar ett budgetöverskott på 11 267 000 kronor. 
Det är främst en överbudgetering på ca 5 600 000 kronor som kommer att 
regleras i 2022 års budget utifrån KPA:s senaste beräkning. 

Skola och förskola redovisar ökade statsbidrag . Det positiva resultatet beror 
främst på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under 
vårterminen, förstärkning med tillfälliga statsbidrag kopplade till pandemin 
samt anpassning till den volymförändring som skett inom gymnasieskolan 
Hjernet. 

Vård och omsorg redovisar ökade personalkostnader som kan kopplas till 
pandemin samt ökade sysselsättningsgrader när verksamheterna har infört 
det sk Heltidsresan. Dessutom redovisas ökade kostnader för externa 
placeringar utöver budget samt minskade intäkter på grund av lägre 
beläggning inom särskilt boende. 

Avvikelser i driftbudgeten redovisas på respektive funktionsområde i 
"Årsredovisning för år 2021" 

Kommunens totala investeringsutgifter, inklusive Samhällsbyggnads
förbundet är 105 677 000 kronor, 73, 1 procent av budgeterade investeringar. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Nora kommuns årsredovisning för år 2021 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Om budgetering av 2021 års investeringsprojekt till 
verksamhetsåret 2022 
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Vid genomgång av budgeterade investeringsprojekt 2021 har det fram
kommit att vissa projekt inte har slutförts under 2021 utan kommer att göra 
det under våren-sommaren 2022. Det har därför framförts önskemål från 
projektansvariga att avsatta investeringsmedel förs över till år 2022 för att 
fullfölja investeringsprojekten. lnvesteringsprojekten är följande . 

• Förstudie för Karlsängsområdet 
• Stängsel Genbanken, Alntorps ö 
• Klimatklivet 
• Sopåtervinning , Trängbo camping 
• Renovering av Trängbos småstugor 
• Göthlinska gården, verandan mm 
• Reinvestering Utbildning 
• Upprustning av väg- och gatubelysning 
• Trafiksäkerhetsåtgärder 
• Tak på sandfickor 
• Hagby- och Sågbladsdammen 
• Mindre ledningsarbete 
• VA-anläggningar, diverse arbeten 

4 476 000 kr 
180 000 kr 
581 000 kr 
114 000 kr 
125 000 kr 
139 000 kr 
834 000 kr 

1 402 000 kr 
206 000 kr 
247 000 kr 
902 000 kr 

1 341 000 kr 
609 000 kr 

Om alla begärda överföringar genomförs innebär det att Nora kommuns 
investeringsbudget utökas med 11 156 000 kronor till totalt 138 781 000 
kronor. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå att följande projekt ombudgeteras. 
• Trafiksäkerhetsåtgärder 206 000 kr 
• Tak på sandfickor 24 7 000 kr 
• Hagby och Sågbladsdammen 902 000 kr 
• Mindre ledningsarbete 1 341 000 kr 
• VA-anläggningar, diverse arbeten 609 000 kr 

Det innebär att Nora kommuns investeringsbudget i stället utökas med 
7 851 000 kronor till totalt 135 476 000 kronor. 

Utskottet föreslår också kommunfullmäktige besluta att avsätta 3 miljoner 
kronor för VA-ledningsarbete vid fastigheten Älvestorp 11 :3 samt 500 000 
kronor för projektering vid Stensnäs 3. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att avslå ombudgetering av projekten; Trafiksäkerhetsåtgärder, Tak på 
sandfickor, Hagby och Sågbladsdammen, Mindre ledningsarbete samt 
VA-anläggningar, diverse arbeten, enligt ovanstående 

att avsätta 3 miljoner kronor för VA-ledningsarbete vid fasigheten Älvestorp 
11 :3 

att avsätta 500 000 kronor för projektering vid Stensnäs 3 samt 

att godkänna övriga föreslag till ombudgeteringar av återstående 
projektanslag för ovanstående projekt. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar att 902 000 kronor gällande Hagby- och 
Sågbladsdammen kvarstår eftersom projektet redan är påbörjad. 

Solveig Oscarsson (S) yrkar på att det ska framgå av beslutet att 
beslutsats två och tre ska i,ngå i kommunens investeringsbudget. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns ett förslag till 
beslut, det vill säga ledningsutskottets reviderade förslag enligt Tom 
Rymoens (M) yrkande om att 902 000 kronor gällande Hagby- och 
Sågblandsdammen kvarstår till 2022 och Solveig Oscarssons (S) 
yrkande om att beslutssats två och tre ska ingå i kommunens 
investeringsbudget och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1. att avslå ombudgetering av projekten; Trafiksäkerhetsåtgärder, Tak 

på sandfickor, mindre ledningsarbete samt VA-anläggningar, diverse 
arbeten, enligt ovanstående 

2. att avsätta 3 miljoner kronor i kommunens investeringsbudget för 
VA-ledningsarbete vid fastigheten Älvestorp 11 :3 

3. att avsätta 500 000 kronor i kommunens investeringsbudget för 
projektering vid Stensnäs 3 samt 

4. att godkänna övriga föreslag till ombudgeteringar av återstående 
projektanslag för ovanstående projekt. 

Protokollsutdrag till 
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Ytterligare skärpt säkerhetsskyddslagstiftning 

Säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 
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Nora kommun ska enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585), Lag om ändring i 
säkerhetsskyddslagen (2021 :952) och Säkerhetskyddsförordning (2021 :955) 
vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges 
säkerhet, förebygga och skydda mot terrorism samt skydda 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör Sveriges säkerhet. Ansvaret 
vad 
gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) samt Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). 

Inom Nora kommuns säkerhetsskyddsarbete finns bland annat följande 
handlingar: Policy för säkerhetsskydd beslutad i kommunfullmäktige den 
9 juni 2021 § 49 och Riktlinjer för säkerhetsskydd beslutad i kommun
styrelsen den 26 maj 2021 § 71 . Handlingarna beskriver kommunens 
viljeriktning och bestämmelser samt stöd för arbetet med säkerhetsskydd. 

Vidare ingår kommunen , via säkerhetsskyddschefen, i ett länsövergripande 
nätverk för säkerhetsskyddschefer där Länsstyrelsen är sammankallande. 
Dessutom i ett samarbete med säkerhetskyddscheferna i kommunerna i 
norra Örebro län. 

I säkerhetsskyddet ingår: 

Informationssäkerhet - handlar om skydd för säkerhetsskydds
klassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsåtgärderna ska förebygga att 
sådana uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs. 

Fysisk säkerhet - handlar bland annat om att förebygga att obehöriga 
personer får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller 
objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. 

Personalsäkerhet - handlar bland annat om att förebygga att personer som 
inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet 
som har betydelse för Sveriges säkerhet eller skyddet mot terrorism. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-04-06 45 

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet har regeringen beslutat om 
ändringar i säkerhetsskyddslagen. Lagändringarna trädde i kraft den 
1 december 2021 och innebär bl.a. följande: 

Säkerhetsskyddschefen ska ha en mer framträdande och stärkt roll samt 
ett utökat ansvar i säkerhetsskyddsarbetet (SFS 2021:952, 2 kap. 7§) . 

Anmälningsplikt till ansvarig tillsynsmyndighet att verksamhetsutövare 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet (SFS 2021:952, 2 kap. 1-2§§). 

Ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer än tidigare 
(SFS 2021:952, 4 kap. 1§). 

Att genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och 
lämplighetsprövning när verksamhetsutövare avser att ingå säkerhet 

skyddsavtal (SFS 2021:952, 4 kap.). 

Att samråda med tillsynsmyndigheten i vissa fall vid tecknandet av 
säkerhetsskyddsavtal (SFS 2021:952, 4 kap.). 

Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att 
besluta om vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer 
säkerhetskyddslagstiftningens krav (SFS 2021:952, 6 kap.), för kommuner 
till högst 10 000 000 kronor (SFS 2021:952, 7 kap. 4§). 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att säkerhetsskyddschefen organisatoriskt placeras direkt under 
kommundirektören, enligt lag 

att kommunen ingår säkerhetsskyddsavtal när så krävs, enligt lag samt 

att kommunen genomför säkerhetsskyddsbedömningar och 
lämplighetsbedömningar när så krävs, enligt lag 

Yrkande 
David Stansvik (V) yrkar avslag på ledningsutskottets förslag och att 
ärendet istället ska hanteras som ett informationsärende. 

Tom Rymoen (M) yrkar att ge kommundirektören i uppdrag att anpassa 
verksamheterna enligt den nya lagstiftningen. 

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

Anna Karlsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslaget. 

Protokollsutdrag till 
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Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns tre förslag till 
beslut, det vill säga ledningsutskottets förslag , David Stansviks (V) 
yrkande om att ärendet istället ska hanteras som ett informationsärende 
samt Tom Rymoens (M) tilläggsyrkande om att ge kommundirektören i 
uppdrag att anpassa verksamheterna enligt den nya lagstiftningen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att säkerhetsskyddschefen organisatoriskt placeras direkt under 
kommundirektören, enligt lag 

2. att kommunen ingår säkerhetsskyddsavtal när så krävs, enligt lag samt 

3. att kommunen genomför säkerhetsskyddsbedömningar och 
lämplighetsbedömningar när så krävs, enligt lag 

Reservation 
David Stansvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att istället hantera ärendet som ett informationsärende . . 

Protokollsutdrag till 
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Förslag att utse ersättare för säkerhetsskyddschef 

Säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Säkerhetsskydd är en förebyggande åtgärd för att skydda Sveriges säkerhet. 
Det är den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet som 
omfattas av säkerhetsskyddslagen och som är skyldig att bedriva ett 
säkerhetsskyddsarbete. 

Med säkerhetsskydd avses för det första skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet. En verksamhet är säkerhetskänslig om den är av betydelse för 
Sveriges säkerhet eller om den omfattas av ett internationellt åtagande om 
säkerhetsskydd som är förpliktigande för Sverige. 

Säkerhetsskydd avser för det andra skydd av säkerhetsklassificerade 
uppgifter. Det är uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som 
därför omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 
(2009:400) eller uppgifter som skulle ha omfattats av sekretess enligt den 
lagen om den hade varit tillämplig. 

Säkerhetsskyddslagen (2018: 585), lag om ändring i säkerhetsskyddslagen 
(SFS 2021 :952) och säkerhetsförordningen (2021 :955) handlar om skydd 
mot spioneri, sabotage och terrorism. Säkerhetsskyddet fokuserar på 
verksamhet som är av betygelse för Sveriges säkerhet eller särskilt behöver 
skyddas mot terrorism. I säkerhetsskyddet ingår informationssäkerhet, fysisk 
säkerhet och personalsäkerhet. 

Vid verksamhet som omfattas av ovan nämnda lagar och förordning ska det 
finnas en säkerhetsskyddschef och en ersättare om det inte är uppenbart 
obehövligt. Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna 
säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt 
lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 
Nuvarande ersättare slutade sin anställning i Nora kommun vid årsskiftet 
2021 /2022 och ny 
ersättare behöver utses. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse kommundirektör Christina Landoff som ersättare säkerhetschef. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till riktlinjer för personuppgifter 
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Kommundirektören och kommunsekreteraren har överlämnat en skrivelse 
i ärendet. Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning . 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2020, § 107, att anta 
Personuppgiftsstrategi för Nora kommun. 

Dokumentet Riktlinjer för personuppgifter konkretiserar personuppgifts
strategin med mer detaljerad information och regler för hur personuppgifter 
får hanteras inom Nora kommun. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Riktlinjer för personuppgifter för Nora kommun . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till alkohol- och drogpolicy för Nora kommun 

HR-chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Ledningsutskottet 
behandlade ärendet den 25 augusti 2021, § 38. Utskottet beslutade att 
återremittera ärendet till HR-chefen för att arbetas om utifrån utskottets 
synpunkter. 

Nora kommun har ingen policy för alkohol och droger. HR-avdelningen har 
därför, i dialog med verksamhetschefer och fackliga representanter, tagit 
fram en policy. 

Syftet med policyn är att klargöra kommunens syn på alkohol och droger på 
arbetsplatserna och för förtroendevalda politiker i Nora kommun. Policyn ska 
tydliggöra regler, åtgärder och ansvarsfördelning. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta alkohol- och dragpolicy för Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Yrkande 
Anna Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta alkohol- och dragpolicy för Nora kommun. 

Protokollsutdrag till 
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Redovisning av uppdrag och förslag till fortsatt uppdrag om Nora 
kommuns lönefunktion 

HR-chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunstyrelsen 
beslutade den 3 november 2021 , § 152, att ge HR-chefen i uppdrag att se 
över lönefunktionen och presentera förslag till en hållbar lönehantering. 
Uppdraget ska presenteras på kommunstyrelsen i april 2022. 

Nora kommun som arbetsgivare behöver hitta en hållbar långsiktig lösning 
både vad gäller arbetstagarnas arbetsmiljö men också utifrån kommunens 
behov av att bättre kunna möta nuvarande och kommande utmaningar. 

Arbetssituationen för löneadministratörerna blir ansträngd om någon i teamet 
är frånvarande. Antalet löneadministratörer har minskat under en tid vilket 
gör att lönehanteringen nu är sårbar numerärt. 

Nora kommun är inte ensam om att uppleva den utsatthet som det innebär 
att ha sammansatta system med tidskritiska aktiviteter kopplade till ett 
fåtal handläggare. Utvecklingen i framför allt i mindre kommuner är att 
försöka samordna sin löneadministration med andra kommuner. Genom en 
ändring i kommunallagen kan kommuner numera överlåta utförandet av 
uppgifter till en annan kommun eller region. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge HR-chefen i uppdrag att inleda förhandling och föreslå avtal om 
samordning/övertagande med annan aktör avseende löneadministrationen 
enligt följande prioriteringar: 

kommunal samverkan om lönehanteringen med kommun/region/nämnd med 
samma lönesystem som Nora kommun nuvarande 

samordningen ska vara kostnadsneutral år 2023 

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i september 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Sedan år 2003 
samarbetar kommunerna i norra Örebro län kring samhällsbyggnadsfrågor. 
Samarbetet har organiserats i ett gemensamt kommunalförbund samt en 
gemensam nämnd. Från år 2017 arbetar verksamheterna under det 
gemensamma namnet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. 

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i 
synnerhet skapar nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. Alla 
kommunerna är eniga om att sättet man idag är organiserat på skapat en 
otydlighet gentemot medborgare, näringsliv och i sättet att arbeta internt. 

För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes 
år 2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare organisation. 
Arbetet har skett både i kommunernas respektive politiska organ och i 
gemensamma cgnsom KNÖL-KS , liksom på förvaltningsnivå. 

Under 2021 har en förstudie som tagits fram av KPMG presenterats, en 
remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan och en utredning 
av teknisk förvaltning har behandlats. I slutet av 2021 fick kommunernas 
kommundirektörer och kommunchefer i uppdrag att, utifrån framtagen politisk 
viljeinriktning, konkretisera ett antal beslutsförslag för att driva utvecklings
arbetet framåt. Det arbetet har nu lett fram till ett gemensamt förslag som 
ska behandlas i respektive kommun. 

Förslaget från kommundirektörer och kommunchefer kan i korthet beskrivas 
med att \ffliJltå:rsom idag är organiserade under den gemensamma nämnden 
kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk person 
föreslås att avvecklas. 

En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun 
och en del verksamheter kommer fortsättningsvis att bygga på samarbete 
mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Lindesbergs kommun föreslås bli huvudman för en ny gemensam nämnd 
med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata 
samt tillhörande projektenhet. Förslaget innebär att Samhällsbyggnad 
Bergslagen som namn och varumärke upphör. 

Efter politiska beslut fortsätter arbetet i de fyra kommunerna med att, i 
samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis , arbeta 
fram en plan för förändringens genomförande. 
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Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i 
kontakter med respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i 
kommunernas styrning och ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är 
att skapa bättre förutsättningar för att driva utveckling i respektive kommun. 

En viktig fråga är att underlätta kontakter med myndigheter bland annat då 
det gäller att stärka förtroendet för det offentliga. 

Kommundirektörer/kommunchefer återkommer senast juni 2022 med fit:gtill 
finansieringsmodell . 

Yrkanden 
Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att vinterväghållning i andra att-satsen 
flyttas till tredje att-satsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Magnussons yrkande och finner att 
det avslås. 
Därefter ställer ordföranden proposition på ursprungsförslaget och finner att 
det bifalls. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar VA 
(vatten och avlopp) , avfall och återvinning , gata, park och idrotts
anläggningar, lokal och miljöservice, skog och naturvård upphör som egen 
juridisk person. Ansvaret övergår till respektive kommun 

att alla fyra kommunerna fortsatt samverkar kring verksamheterna 
VA (vatten och avlopp) , avfall och återvinning, gata och vinterväghållning 
genom att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. Sätet 
för den gemensamma nämnden föreslås organiseras i Lindesbergs kommun 
med politisk representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsberg 

att verksamheterna inom lokal och miljöservice, idrottsanläggningar, park, 
natur och skogsvård, vilka idag organiseras inom kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. 
Samarbeten kan komma att ske genom avtalssamverkan mellan kommuner 

att förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar 
planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra kommunerna, får ett 
oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam nämnd 
som består av politiker från de fyra kommunerna 
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att namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

att den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med nya 
mandatperioden 1 januari 2023 

att kommunchefer och kommundirektörer senast i juni 2022 presenterar ett 
förslag till finansieringsmodell för de båda nämnderna samt 

att kommunchefer och kommundirektörer får i uppdrag att utarbeta och 
verkställa en grn,finif:e, 

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

Yrkande 
Jan Rylander (NP) yrkar att kommunen även ska ta över VA (vatten och 
avlopp), gata inklusive vinterväghållning och projektutförande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga ledningsutskottets förslag respektive Jan Rylanders 
(NP) yrkande om att kommunen även ska ta över VA (vatten och 
avlopp) , gata inklusive vinterväghållning och projektutförande. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar 
VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, park och 
idrottsanläggningar, lokal och miljöservice, skog och naturvård upphör 
som egen juridisk person. Ansvaret övergår till respektive kommun 

2. att alla fyra kommunerna fortsatt samverkar kring verksamheterna 
VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterväghållning 
genom att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. 
Sätet för den gemensamma nämnden föreslås organiseras i Lindesbergs 
kommun med politisk representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsberg 

3. att verksamheterna inom lokal och miljöservice, idrottsanläggningar, park, 
natur och skogsvård, vilka idag organiseras inom kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. 
Samarbeten kan komma att ske genom avtalssamverkan mellan 
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4. att förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag hanterar 
planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra kommunerna, får ett 
oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam 
nämndsom består av politiker från de fyra kommunerna 

5. att namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

6. att den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med nya 
mandatperioden 1 januari 2023 

7. att kommunchefer och kommundirektörer senast i juni 2022 presenterar 
ett förslag till finansieringsmodell för de båda nämnderna samt 

8. att kommunchefer och kommundirektörer får i uppdrag att utarbeta och 
verkställa en genomförandeplan. 

Reservationer 
Jan Rylander (NP), Conny Alfredsson (SO) och Pia Maria Johansson 
(SO) reserverar sig skriftligt till förmån för Jan Rylanders (NP) yrkande 
om att kommunen även ska ta över VA (vatten och avlopp), gata 
inklusive vinterväghållning och projektutförande. 
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Uppföljning av kommunens interna kontroll 2021 

Kommundirektören presenterar en sammanställning av de områden som 
granskades under 2021. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Förslag till revidering av kriskommunikationsplan 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2014, § 169, att anta 
kriskommunikationsplan för Nora kommun. 

Kommunikationsstrategen har överlämnat en skrivelse i ärendet med förslag 
på revidering av planen . Anledningen till revideringen är bland annat det mer 
osäkra säkerhetspolitiska läget. Dessutom har risk- och sårbarhetsanalysen, 
RSA, uppdaterats och i den pekas kriskommunikationsplanen ut som ett 
dokument som är i behov av revidering. 

Revideringen innebär att tidigare begrepp gällande krisledningsgrupp byts ut 
till krisledningsstab och delar av planen förtydligas. 

En rutin kopplas därefter till kriskommunikationsplanen som förklarar hur 
kommunen ska agera vid en plötslig händelse där trycket från nationell eller 
internationell media är stort. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till reviderad kriskommunikationsplan. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att teckna 
skötselavtal med Linåkerns bostadsrättsförening om Lärkesdammen. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommundirektören att teckna skötselavtal med Linåkerns 
bostadsrättsförening om Lärkesdammen. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) att kommundirektören får uppdrag att teckna 
skötselavtal med Linåkerns bostadsrättsförening . 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns ett förslag till 
beslut, det vill säga samhällsbyggnadsutskottets reviderade förslag 
enligt Tom Rymoens (M) yrkande och att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommundirektören att teckna skötselavtal med Linåkerns 
bostadsrättsförening. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2021, 127, att ge 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå utvidgning av 
verksamhetsområdet för VA för det område som berörs av detaljplanen 
för Älvestorp 4: 1. I uppdraget ingick att beskriva ekonomiska som övriga 
konsekvenser med utvidgningen. 

VA-ingenjören vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har överlämnat 
en skrivelse med förslag till underlag för ärendet. I juni 2021 vann detalj
planen för del av Älvestorp 4: 1 laga kraft. Detaljplanen reglerar att området 
ska ingå i verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten i 
Nora kommun och att området ska, genom markanvisningsavtal , bebyggas 
med bostadsrätter. 

VA-ingenjören beskriver konsekvenserna av utvidgningen av 
verksamhetsområde för VA för del av fastigheten Älvestorp 4: 1. 

Beräknad kostnad för ledningsförläggning mellan huvudstam och plan
område samt en pumpstation för spillvatten är 820 000 kronor inklusive 
projekterings- och byggherrekostnader. 

Förslaget i detaljplanen är byggnation är ca 26 byggenheter med en total 
tomtyta på 20 000 m2

. VA-avgiften följer VA-taxa 2022 beräknas till totalt 
1 090 000 kronor. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att del av fastigheten 4: 1 ska ingå i verksamhetsområde för dricks- och 
avloppsvatten i Nora kommun . 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallsplan 
2022-2026 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen Bergslagen och medlemskommunerna 
Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora tagit fram en gemensam 
avfallsplan för perioden 2022-2026. 

Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet beslutade den 11 juni 2021 att 
förslaget till Avfallsplan 2022-2026, inklusive MBK, skulle ställas ut till 
allmänheten för granskning. Eventuella yttrande skulle vara inlämnade 
senast den 29 oktober 2021 . Lindesbergs kommun sökte och fick anstånd 
till den 24 november 2021 . Det inkom synpunkter från sju remissinstanser. 
I planens kapitel 1.4 "Genomfört samråd" beskrivs hur samrådet gick till. 

Beslut om att anta avfallsplanen ska tas i respektive kommuns fullmäktige. 
Vissa av planens aktiviteter innebär samordning mellan kommunerna och 
beslut utöver detta kan behöva tas vilket i sin tur kan påverka tidsplanen. 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade ärendet 
den 4 februari 2022, § 5. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive 
kommun besluta a,tt anta förslag till Avfallsplan 2022-2026 inklusive dess 
bilagor. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Avfallsplan 2022-2026 inklusive dess bilagor. 

Yrkande 
David Stansvik (V), Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M) och Kent 
Nilsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Avfallsplan 2022-2026 inklusive dess bilagor. 
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Förslag till anslutning till det allmänna VA-nätet för fastigheten 
Östra Sund 3:3 

Ägaren till fastigheten Östra Sund 3:3 har ansökt hos 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen om förhandsbesked för att uppföra 
ett enbostadshus och garage på fastigheten Östra Sund 3:3. 

Eftersom del av fastigheten ligger utanför VA-verkets verksamhetsområde 
har nämnden uppmanat fastighetsägaren att komplettera ansökan med 
Nora kommuns beslut att tillåta anslutning via avtal till den allmänna 
VA-anläggningen. 

Nora kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och ska 
därför ta ställning till anslutning via avtal för fastigheter som ligger utanför 
VA-verkets verksamhetsområde. 

Enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finns det inga tekniska 
problem att ansluta fastigheten . 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja anslutning via avtal till det allmänna VA-nätet för den del av 
fastigheten Östra Sund 3:3 som ligger utanför VA-verkets 
verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Uppdrag om mark för industriändamål och verksamhet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 7, att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för detaljplaneläggning av Vaslätten för industriändamål. 

Samhällsplaneraren på stadsbyggnadskontoret vid Samhällsbyggnads
förvaltningen Bergslagen presenterade genomförd förstudie på 
samhällsbyggnadsutskottet den 22 mars 2022, § 8. Förstudien visade på 
svårigheter i etableringsmöjligheter och höga kostnader. 

Utifrån förstudien föreslår stadsbyggnadskontoret att arbetet med Vaslätten 
avslutas och att Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i stället får i 
uppdrag att utreda var i kommunen det är ekonomiskt försvarbart och 
genomförbart att anlägga ett industriområde som på sikt kan växa och 
utvecklas vidare. 

Parallellt med detta bör en utredning ske var det i Nora tätort i närtid kan 
skapas verksamheter med en mindre omgivningspåverkan för att snabbt 

1 kunna erbjuda attraktiva lägen för etableringar. 1 

Förslaget innebär att det inom relativt kort tid kan finnas platser som är 
lämpliga att börja detaljplanelägga för verksamheter i Nora tätort samt på 
mellanlång sikt skulle det i kommunen bli möjligt med ett industriområde som 
dessutom kan växa. 

Slutsatsen som stadsbyggnadskontoret är att det finns tre alternativ; 
A, B och C. 

Alternativ A: Arbetet med Vaslätten avslutas och samhällsbyggnads
förvaltningen Bergslagen får två uppdrag. Dels att hitta andra platser 
verksamhetsområden och dels andra platser för industri. 

Alternativ B: Fortsätta detaljutreda möjligheterna att bygga bro över ravinen 
och passera berget. Alternativet bedöms dock mycket dyrt. 

Alternativ C: Fortsätta driva frågan om en ny eller flyttad anslutning till 
området från Vaslätten. Alternativet innebär att andra strategiska trafikfrågor 

behöver prioriteras ner och att en detaljplaneläggning kan ske längre i 
framtiden under förutsättning att man når en överenskommelse med 
Trafikverket. 
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Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att arbetet med Vaslätten avslutas 

att Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att utreda var 
i kommunen det är ekonomiskt försvarbart och genomförbart att anlägga ett 
industriområde som påsikt kan växa och utvecklas samt 

att förvaltningen även får i uppdrag att utreda var det i Nora tätort kan skapas 
verksamheter med en mindre omgivningspåverkan för att snabbt kunna 
erbjuda attraktiva lägen för etablering. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till förslaget. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att arbetet med Vaslätten avslutas 

2. att Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att 
utreda var i kommunen det är ekonomiskt försvarbart och 
genomförbart att anlägga ett industriområde som påsikt kan växa och 
utvecklas samt 

3. att förvaltningen även får i uppdrag att utreda var det i Nora tätort kan 
skapas verksamheter med en mindre omgivningspåverkan för att 
snabbt kunna erbjuda attraktiva lägen för etablering. 
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Svar på medborgarförslag 1/2017 om gatubelysning på Esstorp 

Asa Eiremo överlämnade förslaget på fullmäktige den 15 mars 2017, § 4. 

Förslagsställaren föreslog : 

att gång- och cykelvägen mellan fd fotbollsplanen och Skogsbärsgatan 
kompletteras med gatubelysning. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna förslaget 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen kontaktade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
yttrande. Förbundet svarade att en ny belysning längs med gång- och 
cykelvägen genomfördes inom ramen för budgeterade medel 2017. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Svar på medborgarförslag 4/2020 om önskemål om ytterligare 
bänkar 

Maj-Britt Lindqvist överlämnade förslaget på fullmäktige den 23 september 
2020, § 83. 

Förslagsställaren föreslår: 

att en bänk placeras på sträckan mellan stationshuset och första bänken vid 
Hagbyån, ungefär vid kyrkogården/bilparkeringen samt 

att en bänk också placeras på sträckan mellan platsen för "den försvunna 
grodan" och Bryggeriet. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna förslaget 
till kommundirektören för beredning. Kommundirektören har varit i kontakt 
med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Enligt förbundet är ett antal 
fasta soffor, parkbänkar, inköpta och kommer under våren 2022 monteras 
upp. Två av dessa parkbänkar kommer att placeras på de platser som 
förslagsställaren föreslår. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets 
förslag. 
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Svar på motion 2/2020 om att införa/omfördela tjänster på särskilt 
boende som tar hand om tvätt, städ och mat 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 
26 februari 2020, § 17. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun inför ett antal tjänster alternativs omfördelar tjänster inom 
särskilt boende som tar hand om tvätt, städ och mat. 

Enligt motionären gör undersköterskorna i stort sett allt arbete på särskilt 
boende och hon anser att detta är både resursslöseri och ineffektivitet. 

Motionären anser därför att kommunen ska anställa assistentbiträden/ 
biträden som tar hand om tvätt, städ och mat. Undersköterskorna ska istället 
arbeta mer kontinuerligt med omsorg och aktivering ur hälsoaspekt samt 
kvalitetssäkra omsorgen för de gamla. 

Kommunfullmäktige beslutade överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Ledningsutskottet överlämnade motionen för vidare beredning till 
kommundirektören som i sin tur bett socialchefen om yttrande. 

Socialchefen har överlämnat ett förslag till svar på motionen. För att genom
föra motionens intention med de effekter som motionären för fram , dvs tid för 
mer omsorgsarbete, aktivering ur ett hälsoperspektiv samt en kvalitetssäkrad 
omsorg , krävs utökade resurser. Utan ökade resurser går effekterna 
förlorade och den enda förändringen blir förändrade arbetsuppgifter. 

Motionären anger inte hur många tjänster som avses men för att uppnå 
effekterna är bedömningen att det går åt två tjänster på Tullbackagården och 
tre till fyra tjänster på Hagby Ängar. Socialchefen bedömer att motionen då 
kostar ca 3,5 miljoner kronor till 4 miljoner kronor per år. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Reviderade riktlinjer för specialkost och anpassade måltider i 
barnomsorg, skola och fritidshem 

Riktlinjer för specialkost i barnomsorg och skola i Nora kommun (KS2011 -
084) har reviderats utifrån nytillkomna nationella rekommendationer om 
specialkost och anpassad måltid . Servicechef har skrivit ett förslag till riktlinje 
som har diskuterats i olika personalgrupper t ex skolche( rektor, pedagogisk 
personal, skolsköterskor och kökspersonal. I förslaget till riktlinje har 
begreppet anpassad måltid lagts till. Riktlinjen ska även ge stöd till 
verksamheterna i ansvarsfrågorna kring specialkost och anpassad måltid. 

I samband med starten av höstterminen 2022 ansöks specialkost och 
anpassad måltid i kommunens e-tjänst. De reviderade riktlinjerna innefattar 
även att beslut om specialkost och anpassade måltider fattas av rektor, och 
ger nya möjligheter för systematik och uppföljning för utveckling av barnens 
måltidsvanor. Vidare följer att berörda barn och deras vårdnadshavare ska 
lämna in en ny ansökan för varje läsår, och att det ska finnas möjlighet för 
skolan att dra in specialkost för barn i t ex de fall där barnet upprepat uteblir 
från skollunch utan rapporterad och giltig anledning för frånvaro. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att anta den reviderade riktlinjen för specialkost och anpassad måltid inom 
barnomsorg, skola och fritidshem . 

Yrkande 
John Sundell (KD) yrkar på att avsnittet gällande kostavvikelser baserat på 
religiösa ställningstagande ska tas bort. 

Tom Rymoen (M) yrkar på att avsnittet gällande kostavvikelser baserat på 
etiska ställningstaganden ska tas bort. 

Susanne Forsberg (C), David Stansvik (V) och Anna Karlsson (S) yrkar bifall 
till barn- och ungdomsutskottets förslag . 

Bengt Svensson (M), Eija Ahonen Pettersson (M) och John Sundell (KD) 
yrkar bifall till Tom Rymoens (M) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns tre förslag till beslut, 
det vill säga Barn- och ungdomsutskottets förslag , John Sundells (KD) 
ändringsyrkande om att ta bort avsnittet gällande kostavvikelser baserat på 
religiösa 
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ställningstaganden och Tom Rymoens (M) med fleras ändringsyrkande om 
att avsnittet gällande kostavvikelser baserat på etiska ställningstaganden ska 
tas bort. 

Ordföranden behandlar förslagen ett och ett och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Tom Rymoens (M) förslag . 

Omröstning 
David Stansvik (V) begär omröstning som genomförs. 

Ordföranden finner att barn- och ungdomsutskottets förslag är huvudförslag 
och ställer sedan John Sundells (KD) ändringsyrkande mot Tom Rymoens 
(M) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen utser Tom 
Rymoens (M) med fleras ändringsyrkande till motförslag. 

Ja-röst lämnas för att bifall till Tom Rymoen (M) med fleras ändringsyrkande. 

Nej-röst lämnas för bifall till barn- och ungdomsutskottets förslag . 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 10 Ja-röster och 4 Nej-röster 
beslutar enligt Tom Rymoens (M) med fleras ändringsyrkande. 

Se bifogad närvaro- och omröstnings/ista för röstningsprotoko/1. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. 

2. 

att anta den reviderade riktlinjen för specialkost och anpassad måltid 
inom barnomsorg, skola och fritidshem. 

att avsnittet gällande kostavvikelser baserat på etiska ställningstaganden 
ska tas bort. , 
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På uppdrag av kommunstyrelsen har en utredning genomförts om hur 
en ny familjecentral i Nora kan organiseras, och hur civilsamhället kan 
vara part. Utredningsunderlaget är framtaget i samverkan med skolchef, 
socialchef och folkhälsoutvecklare på Nora kommun samt 
vårdcentralchefer på Nora vård-central (Region Örebro Län) . Information 
har även inhämtats från personer verksamma inom Nora kommun, 
Region Örebro Län och civilsamhället. 

En familjecentral är en verksamhet där aktörer som möter blivande 
föräldrar, föräldrar och barn/unga kan samverka och komplettera 
varandra i enlighet med Nora kommuns lokala strategi för stärkt 
föräldraskapsstöd, antagen i KF 2022-03-02. Familjecentralens 
verksamhet ska vara hälsofrämjande, stödjande och tidigt förebyggande, 
och det långsiktiga målet är att uppnå en god och jämlik hälsa (fysiskt, 
psykiskt och socialt) hos målgruppen. Målgruppen är blivande föräldrar, 
barn och unga 0-18 år samt deras föräldrar och andra viktiga vuxna runt 
barnet. För att (enligt den nationella Föreningen För Familjecentralers 
Främjande, FFFF:s definition) klassas som en familjecentral ska minst 
barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och social
tjänstens inriktning mot förebyggande arbete vara samlokaliserade. 

Samlokalisering innebär att hela den ordinarie verksamheten som 
respektive part bedriver ska vara förlagd till familjecentralen . För att 
kunna uppnå detta behövs en ny lokal som kan anpassas efter 
verksamheternas behov. I dags-läget bedöms den bäst lämpade lokalen 
vara f.d. Soltunets förskola där det i anslutning till lokalerna även finns 
en barnanpassad gård att tillgå . 

Tidigare verksamhet i Nora, som legat vilande på grund av pandemin, 
var inte den främjande och förebyggande verksamhet som en 
samlokaliserad familjecentral kan bli. Därför behövs en nysatsning för 
öppnandet av en ny, sam-lokaliserad, familjecentral i Nora. 

Yrkande 
Maria Blomqvist (LPo) yrkar avslag till förslaget. 

Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Justerares sign 
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Proposition 
Ordförande Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga bifall till förslaget respektive Maria Blomqvists (LPo) 
yrkande. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. att samverkan med Region Örebro län starta en samlokaliserad 
familjecentral i Nora. 

2. att ge Nora fastigheter i uppdrag att utreda kostnader för att anpassa 
före detta Soltunets förskolas lokaler till en sam lokaliserad 
familjecentral. 

Reservation 
Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist (LPo) reserverar sig mot Barn
och ungdomsutskottets beslut. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag till förslaget, framförallt för att 
Vingen ska kunna fokusera på sin verksamhet. 

Solveig Oscarsson(S), Tom Rymoen (M), Kent Nilsson (S), Birgitta Borg 
(L), Susanne Forsberg (C), John Sundell (KO), Anna Karlsson (S) och 
Bengt Svensson (M) yrkar bifall till barn- och ungdomsutskottets samt 
socialutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga till barn- och ungdomsutskottets samt 
socialutskottets förslag och Pia-Maria Johanssons (LPo) 
avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och ungdomsutskottets samt 
socialutskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. att samverkan med Region Örebro län starta en samlokaliserad 

familjecentral i Nora. 

2. att ge Nora fastigheter i uppdrag att utreda kostnader för att anpassa 
före detta Soltunets förskolas lokaler till en samlokaliserad 
familjecentral. 
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Reservationer 
Conny Alfredsson (SD), Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander 
(NP) reserverar sig mot förslaget till förmån för Pia-Maria Johanssons 
(LPo) avslagsyrkande. 
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Förslag att införliva personligt ombud i ordinarie verksamhet 

Verksamheten Personliga ombud har bedrivits i projektform 2019-2021 
i Norra länsdelen Örebro län med två personliga ombud . Sedan 1 janu
ari 2022 består verksamheten av ett personligt ombud . Nora och Lin
desbergs kommun ställer sig positiva till att i samverkan fortsätta bed
riva verksamhet med personligt ombud med syftet att det ska ingå i or
dinarie verksamhet från 2023. Hällefors samt Ljusnarsbergs kommun 
överväger att åter bedriva verksamhet med personliga ombud i samver
kan med övriga kommuner i Norra länsdelen vilket skulle innebära att 
ytterligare ett ombud ska anställas i år. 

Syftet med verksamheten är att kommuner enligt Socialtjänstlagen har 
ett ansvar (5 kap 7 och 8§§ Sol) att söka upp personer med psykisk 
funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av 
stöd och service. Det är också kommunens ansvar att initiera samver
kan med andra berörda myndigheter och med organisationer. Det finns 
just nu en remiss hos regeringen om en reform som förespråkar ökad 
tillgång till personligt ombud för personer med samsjuklighet, SOU 
2021 :93, "Från delar till helhet". 

När man har personliga ombud så ska det finnas en ledningsgrupp 
med representanter från Region, kommun, Försäkringskassan , Arbets
förmedling och Brukarorganisationer. Verksamheten har under 2021 
haft gemensam ledningsgrupp tillsammans med personliga ombuden i 
Örebro. 

Yrkande 
Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag till förslaget. 

Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

- att tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsbergs samt Hällefors 
kommun bedriva verksamhet med personliga ombud och att det ska 
ingå i ordinarie verksamhet från 2023-01-01 . 

Reservationer 
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till 
socialutskottets förslag. 
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Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag till förslaget och anser att det är 
bättre att satsa pengarna på socialtjänsten. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga socialutskottets förslag respektive Pia-Maria Johanssons 
(LPo) avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsbergs samt Hällefors kommun 
bedriva verksamhet med personliga ombud och att det ska ingå i 
ordinarie verksamhet från 2023-01-01 . 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo), Conny Alfredsson (SD) och Jan Rylander 
(NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pia-Maria Johanssons 
(LPo) avslagsyrkande. 
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1 Beslut om återöppning av utbildningslokal, räddningstjänsten 
från 6 oktober. 2002-11 -06. Delegat: Tom Rymoen . KS2020-
189. 

2 Beslut om åtgärder i Nora kommuns verksamheter för att 
förhindra smittspridning av covid-19. Delegat: Solveig 
Oscarsson . 2022-01 -04. KS2020-189. 

3 Beslut om återöppning allmänhetens åkning - ishallen. 
Delegat: Tom Rymoen. 2021-09-27. KS2020-192. 

4 Delegationsbeslut för perioden 2021-12-23 till 2022-02-07. 
Delegat: Solveig Oscarsson . KS2020-192. 

5 Tilldelningsbeslut gällande skrivare som tjänst och produkt
konkurrensutsättning. Delegat: Peter Warman. 2021-01 -07. 
KS2020-557. 

6 Beslut om begäran om allmän plats. Period 2022-01-04 till 
2022-01-12. Delegat: Inger Multanen. KS2021 -064. 

7 Slutrapport för investeringar. 2022-03-02. Delegat: Solveig 
Oscarsson. KS2022-027. 

8 Slutrapport för investering - Gyttorps förskola (kök). 2022-03-
18. Delegat: Solveig Oscarsson . KS2022-027. 

9 Beslut om bidrag till enskilda vägar med statsbidrag. 2022-02-
02 . Delegat: Zerit Beraki. KS2022-059. 

10 Tilldelningsbeslut för köksutensilier. 2022-02-28. Delegat: Peter 
Warman. KS2022-095. 

11 Tilldelningsbeslut för livsmedel färsk fisk. 2022-02-28. Delegat: 
Peter Warman. KS2022-096. 

12 Beslut att utse attestanter och ersättare. 2022-03-01. Delegat: 
Solveig Oscarsson . KS2022-106. 

13 Beslut att förorda säkerhetsskyddschef att fatta beslut i 
säkerhet- och krisberedskapsfrågor under tiden 17 /3-18/3 
2022. 2022-03-16. Delegat: Christina Landoff. KS2022-131. 

14 Tilldelningsbeslut gällande vård och behandling barn och unga. 
2022-03-22. Delegat: Peter Warman. KS2022-132. 
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15 Startrapport för investering - Roommate, larmsensorer på 
särskilda boenden. 2022-03-31 . Delegat: Solveig Oscarsson. 
KS2022-027. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anmälan tas till protokollet. 
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1 2022-03-11. Högsta förvaltningsdomstolen - Högsta 
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd . 
Kammarrättens avgörande står därmed fast. Mån nr: 651-654-
22. KS2020-557. 

2 2022-03-17. Förvaltningsrätten i Karlstad - Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. Mål nr 4937-21 . KS2020-571 . 

3 2022-03-15. Förvaltningsrätten i Karlstad - Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. Mål nr 56-21. KS2021-026. 

4 2022-02-23. Lindesbergs kommun, 
Samhällsbyggnadsnämnden - § 32 Norra Fibbetorp 1: 16, 
Beslut om att anta detaljplan för Fibbetorp 1: 16. KS2022-02-23. 

5 2022-02-08. Jordbruksverket - Beslut - Din ansökan om 
utbetalning av förberedande stöd. Beslut om att bevilja 150 663 
kronor. Journalnr: 3.2.18-17656/2021. KS2021-367. 

6 2022-02-04. Länsstyrelsen i Örebro - Förvaltningsplan för 
vildsvin i Örebro län. 

7 2022-02-28. Ljusnarsbergs kommun - Taxa för tillsyn av 
individuell mätning och debitering (IMD), 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. KS2021-584. 

8 2022-03-21. Länsstyrelsen i Örebro län - Tillstånd att inom 
Örebro län sätta upp valaffischer inför 2022 års val till 
riksdagen samt region- och kommunfullmäktige. KS2022-141 . 

9 2022-03-22. Skogsstyrelsen - Stöd till Ädellövsskogsbruk -
Beviljat stöd 129 648 kronor. KS2022-143. 

10 2022-03-22. Lindesbergs kommun, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - § 69 Beslut om 
justering av taxa utifrån prisbasbelopp för 2022. KS2022-155. 

11 2021-11-27. Distriktsköterskeföreningen Sverige -
Distriktsköterskans roll i den demografiska utvecklingen. 
Postreg. Ks. 

12 2022-01-28. Bergslagens överförmyndarnämnd -
Sammanträdesprotokoll 2022-01-19. Postreg ks. 
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13 2022-02-10. Region Örebro län - Protokoll Regionalt 
samverkansråd. 2022-02-04. Postreg ks. 

14 2022-02-17. Region Örebro län - Protokoll Specifika 
samverkansrådet för kultur. Postreg ks. 

15 2022-02-23. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen -
Sammanträdesprotokoll 2022-02-16. Postreg ks. 
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16 2022-02-23. Region Örebro län - Protokoll till Specifikt 
samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning 
16 februari 2022. Postreg ks. 
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Ks § 48 dnr KS2022-039 

Kommundirektören informerar 

Informerar om att ledningsutskottet även är krisledningsutskott. Än 
så länge har krisledningsutskottet inte behövt kallas in. 
Migrationsverket har nu meddelat att kommunen ska pausa allt 
arbete kring evakueringsarbete. Vår organisation är fortfarande 
igång och vi har kommunikation med Migrationsverket. I dagsläget är 
det svårt att veta vad som kommer att hända framöver, men vi är 
redo att agera när det händer. 
Än så länge har kommunen inte blivit anvisad ukrainska flyktingar. 
Kommunen arbetar även med beredskap med tanke på höjt 
säkerhetsläge. 
Kommunen har inventerat om nyckelpersoner i kommunen kan 
komma att krigsplaceras på annan ort än Nora. 
Kommundirektören har haft en träff med fastighetsägarna kring 
bland annat de skyddsrum som finns . Flyktinghantering har även 
diskuterats där det informerades om att det är viktigt för 
fastighetsägare att ha kontakt med Migrationsverket. 
En tjänst till ny samhällsutvecklingschef är annonserad . I nästa steg 
kommer en kultur- och fritidschef. I nästa steg kommer kommunen 
att anställa en mark- och exploateringsingengör. 
I samband med försäljningen av vattentornet har kommunen sagt 
upp avtalet med Tele2 monterad på vattentornet. Tele2 har nu sökt 
bygglov för en ny placering av en ny mast som beviljats. Tele2 
arbetar för att montera upp en ny mast. 
Projektet för Karlsängsområdet pågår och ett styrgruppsmöte ägde 
rum 2022-04-05. I dagsläget finns fyra olika förslag. Styrgruppen tog 
bland annat ett ställningstagande i hur många elever skolan ska 
inrymma. Kulturskolan kommer att hanteras i ett parallellspår, men 
inte i själva projektet. Projektplan är att en ny skola ska vara på plats 
2026, men kan komma att bli klar senare. I maj planeras att antalet 
förslag ska minskas ner till två förslag . 

o Projektgruppen har även varit på studiebesök bland annat i 
Stockholmsområdet och Umeå och tittat på nya 
skolbyggnader. 

Förvaltningen kommer att göra ett omtag kring lokal- och 
fastighetsstrateg i. 
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Reservation gällande kommunstyrelsens beslut dnr ks2020-068 
"Förslag till framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen". 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 enligt liggande förslag 1-7 enligt ovan i förslag från 
Ledningsutskottet. 

Vi i Norapartiet och Landsbygdspartiet Oberoende reserverade oss mot nämnda förslag. 
Vårt förslag utökar Nora kommuns ansvar att ta över även verksamheterna 
VA( vatten och avlopp) och gata inklusive vinterväghållning, samt dess projektutförande. 

Kommentar: När Bergslagens kommunalteknik, sedermera Samhällsbyggnad Bergslagen, 
startade sin verksamhet 2004 överfördes personal från de berörda 
kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora. 

• En av de springande punkterna var att minska de ekonomiska kostnaderna 
för den tekniska förvaltningen i de fyra kommunerna. 
Man kallar det för rationalisering eller rättare sagt minska utförandet av arbetsuppgifter. 

• Dessutom kunna rekrytera kompentent personal för de olika uppgifterna. 
I denna personalgrupp fanns täckning för alla verksamhetskategorier. 

Under de tio första åren letade man efter funktionerna och dess tekniska utförande. 
• Till exempel när projektörerna gick i pension, skulle nya anställas. 

Men som dåvarande chefen påpekade att det var svårt att få kvalificerad 
personal på grund av att lönekraven var för höga. Detta problem har varit rådande hela tiden. 
Vilket inneburit att mycket konsultverksamhet har använts. 
Men i förlängningen har det inneburet att BKT/SBB enbart är en beställarorganisation. 

• I det fortsatt "letandet" efter sin identitet har det genomförts två stycken kostbara 
omorganisationer. 

Sviterna i organisationen efter dessa är fortfarande delvis belastande, samt kostar både kraft och 
pengar. 

Vi tycker vidare att Nora kommuninvånare måste tillfrågas om en så stor förändring, 
som även märks vid de dagliga kontakterna som vi har med invånarna. 
De anser ofta att den tekniska verksamheten vid SBB behöver återföras till Nora kommun. 
Undantaget är avfall och återvinning. 
Det är med ovanstående information som vi reservera oss mot taget beslut i kommunstyrelsen. 

Vi ser detta i det bästa för Nora' s invånare 
1
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