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Plats och tid

Hagby Ängar, 2022-04-27, klockan 16.00-19.15. Ajournering kl. 17.4018.00
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Dnr KS2022-089

Information från revisorerna
Revisionen har gjort en granskning av kommunens korruptionsförebyggande
arbete för att bedöma om det drivs ett tillfredställande förebyggande arbete
för att skapa ett rimligt skydd mot korrupta ageranden .
Revisionen har granskat kommunstyrelsen och kommit fram till följande
slutsatser och rekommendationer:
•

Upprätta relevanta styrdokument som bidrar till ett
korruptionsförebyggande arbete.

•

Se över befintliga styrdokument inom området och revidera dessa
utifrån behov.

•

Följa upp arbetet med ledarskapspolicyn samt bedöma och ta
ställning till om det även finns behov av att upprätta en
kommunövergripande värdegrund.

•

Säkerställa att nyanställda medarbetare informeras om och tar del
av kommunens styrdokument samt informeras om de regler som
finns inom området korruptionsförebyggande arbete .

•

På ett tydligt sätt dokumentera ansvarsfördelning avseende
korruptionsförebyggande arbete .

•

Säkerställa att kontinuerliga utbildningar genomförs inom området
för anställda samt förtroendevalda.

•

Säkerställa att uppföljning av bisysslor genomförs i enlighet med
upprättade riktlinjer.

•

Förstärka internkontrollarbetet genom att i riskanalysen ta ställning
till korruptionsförebyggande frågor och bedöma om dessa ska
inkluderas i internkontrollplanen.

•

Identifiera kommunens roll i visselblåsarprocessen utifrån den
upphandling som genomförts och därefter upprätta roller, funktioner
och ansvar inom området utifrån behov.

•

Upprätta riktlinjer och rutiner för hantering av anmälningar som
inkommer från den externa vissel blåsartjänsten eller misstankar som
rapporteras inom organisationen .

•

Följa upp arbetet med visselblåsarfunktionen .

Kommunfullmäktige tackar för informationen.
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dnr ks2022-065

Om budgetering av 2021 års investeringsprojekt till
verksamhetsåret 2022
Vid genomgång av budgeterade investeringsprojekt 2021 har det framkommit 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
247 000 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.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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 ingå 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.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag till
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dnr ks 2021-260

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 .

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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 .

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkande
Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta alkohol- och dragpolicy för Nora kommun .
Protokollsutdrag till
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dnr ks2020-068

Förslag till framtida organisation av verksamheter inom
Samhällsbyggnad Bergslagen
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 organ som 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 utvecklingsarbetet 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 verksamheter som 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.
Protokollsutdrag till
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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 förslag
till 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 idrottsanläggningar, 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 i_
dag 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 genomförandeplan.
Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till förmån
för Bengt Magnussons yrkande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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 att föreslå kommunfullmäktige besluta
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 .
Protokollsutdrag till
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Samarbeten kan komma att ske genom avtalssamverkan mellan
kommuner
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.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Jäv
Ulla Bergström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Yrkande
Jan Rylander (NP) yrkar att kommunen även ska ta över VA (vatten och
avlopp), gata inklusive vinterväghållning och projektutförande.

Pia-Maria Johansson {LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders (NP) yrkande
gällande beslutspunkt två . Till övriga beslutspunkter yrkar Pia-Maria
Johansson (LPo) bifall.
Tom Rymoen (M), Anna Karlsson (S) , Solveig Oscarsson (S) och John
Sundell (KO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras i 20 minuter klockan 17:40-18:00.

(v ,fJ
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Propositionsordning
Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det finns ett förslag till beslut
gällande beslutspunkt 1 och 3-8 och att kommunfullmäktige beslutar
enligt detta.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut gällande
beslutspunkt 2, det vill säga kommunstyrelsens förslag respektive
förslag från Jan Rylander (NP) och Pia-Maria Johansson (LPo) om att
kommunen även ska ta över VA (vatten och avlopp), gata inklusive
vinterväghållning och projektutförande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs av Jan Rylander (NP) och verkställs.
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst innebär
bifall till Jan Rylander (NP) och Pia-Maria Johanssons (LPo) förslag.
Ja-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S), Monica Sundberg (S), Ursula
Steffensen (S), Berit Elgström (S), Sofia Erlandsson (S), Eleonore
Karlsson (S), Kent Nilsson (S), Anna Karlsson (S), Anita Rundqvist (S),
Raimo Niskanen (S), Tom Rymoen (M), Britt Alderholm (M)', Eric Viduss
(M), Eija Ahonen Pettersson (M), Christer Häggqvist (M), Marita
Simpson (C), Susanne Forsberg (C), Christer Gustavsson (C), Therese
Hoikkala Lindqvist (V), Björn Folkesson (V), John Sundell (KD), Birgitta
Borg (L) och Per Andreasson (S).
Nej-röst lämnas av Conny Alfredsson (SD), Birgitta Ahl (SD), Pia-Maria
Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Maria Blomqvist (LPo), LarsErik Larsson (NP), Rutger Ahlbeck (NP), Jan Rylander (NP) och Jan
Larsson (MP).
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med resultatet 23 ja-röster
och 9 nej-röster beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar

ign

Utdragsbestyrkande

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
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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 kommuner

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 nämnd som 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
Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SO), Pia-Maria Johansson (LPo),
Bengt Magnusson (LPo), Maria Blomqvist (LPo), Lars-Erik Larsson (NP),
Rutger Ahlbeck (NP), Jan Rylander (NP) och Jan Larsson (MP)
reserverar sig mot beslutet i beslutsats 2 till förmån för Jan Rylander
(NP) och Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om att kommunen även
ska ta över VA (vatten och avlopp), gata inklusive vinterväghållning och
projektutförande.
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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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till reviderad kriskommunikationsplan.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Kf § 28
Ks § 36
Sbu § 10

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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dnr ks2021-389

Förslag angående verksamhetsområde för VA för del av
fastigheten Älvestorp 4:1
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 detaljplanen 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 planområde 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 m 2 . 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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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.
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att del av fastigheten 4: 1 ska ingå i verksamhetsområde för dricks- och
avloppsvatten i Nora kommun .

I
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Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag till
I

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 29
Ks § 37
Sbu § 13

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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dnr ks2022-081

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallsplan

2022-2026
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 att 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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till Avfallsplan 2022-2026 inklusive dess bilagor.

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 30
Ks § 40
Lu § 14

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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dnr ks2017-020

Svar på medborgarförslag 1/2017 om gatubelysning på Esstorp
Åsa 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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkande
Tom Rymoen (M) yrkar bifall.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 31
Ks § 41
Sbu § 11

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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dnr ks2020-383

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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets
förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 32
Ks § 42
Lu § 15

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27

51

dnr ks2020-050

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
genomföra 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 föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Protokollsutdrag till

(b .11 ,
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 35

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS2022-198

Delgivningar
1.

2022-04-15. Revisionen - Information från revisorerna i Nora gällande
revisionsberättelse 2021. KS2022-061.

2.

2022-03-15. Bernd Stymer - Skrivelse till KF om vindkraft. Ks2022-128.

3.

2022-03-17. Nerikes Brandkår revisionen - Revisionens granskning av
årsbokslut och årsredovisning 2021. KS2022-135.

4.

2022-04-11. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Granskning av
bokslut och årsredovisning. KS2022-176.

5.

2022-04-04. Revisionen - Granskning av förebyggande arbete mot
korruption.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-27
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dnr KS2021 -056

Kf § 34

Fyllnadsval - ny ersättare i valnämnden
Det finns för tillfället två lediga platser för ersättare i val nämnden, en
plats för (KO) och en plats för (SO).

Kommunfullmäktige beslutar
att som ersättare i valnämnden välja Birgitta Ahl (SO)

1WiJ" /{)
' Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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NORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida
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Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkande
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till sin motion .
Proposition
Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga bifall till kommunstyrelsens förslag respektive PiaMaria Johanssons (LPo) bifallsyrkande till sin motion.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sa mmanträdesdatum

2022-04-27

Kommunfullmäktige

Sida
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Kf § 33

Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och
med borgarförslag
Punkten lämnas då ingenting inkommit till eller under mötet.

Protokollsutdrag till

lilil NORA
~ KOMMUN

Närvaro - och omröstningslista
KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 27/4 2022
Närvarande
beslutande

Ledamöter

Omröstning

§ 26
Ja

s

M

SD

Solveig Oscarsson

X

Bror-Erik lsraelsson

-

Ulla Bergström Uäv § 26)

X

Ursula Steffensen

X

Camilla Sörman

-

Sofia Erlandsson

X

X

Eleonore Karlsson

X

X

Kent Nilsson

X

X

Anna Karlsson

X

X

Anita Rundqvist

X

X

Hans Knutsson

-

Tom Rymoen

X

Bengt Svensson

-

Eric Viduss

X

X

Eija Ahonen Pettersson

X

X

Christer Häqqqvist

X

X

§
Nej

X

X

X

Andreas Vidlund (-)
Conny Alfredsson

X

X

Birgitta Ahl

X

X

Vakant

X

X

Susanne Forsberg

X

X

Christer Gustavsson

X

X

Pia-Maria Johansson

X

X

Bengt Magnusson

X

X

Maria Blomqvist

X

X

Lars-Erik Larsson

X

X

Rutger Ah Ibeck,

X

X

Jan Rylander

X

X

Therese H Lindqvist

X

Jonatan Tjäder

-

KD

John Sundell

X

X

L

Birgitta Borq

X

X

MP

Jasmine lvarsson

-

s

Per Andreasson, ordförande
Antal

X

X

27

18

C

LPO

NP

V

Marita Simpson,

1:e vice ordf

2:e vice ordf

X

8

Avs

§
Ja

Nej

Avs

Ja

Nej Avs

ffl NORA
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KOMMUN

Närvaro - och omröstningslista
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 27/4 2022

Ersättare

Närvarande
beslutande

Närvarande
ej beslutande

Omröstning

§ 26
Ja

s

M

Mikael Wahlberg

-

Monica Sundberg

X

Abdo Haj Mohammad

-

-

Anneli Kammerland (-)

-

-

Berit Elgström

X

X

Raimo Niskanen

X

X

Britt Alderholm

X

X

Morgan Hedlund

so

X

X

-

-

Elin Oahlbacka

-

-

Kenneth Eriksson

-

-

Anna Berggren

-

-

Therese Larsson
Vakant
Vakant

C

LPO

Klara Sandberg
NP

Gunnar Rosendahl (-)

X

-

-

Anders Stigfur
V

KO

L

MP

Björn Folkesson

X

Eva Haldert

-

-

Marianne Holmberg

-

-

Klas Engholm

-

-

Ulf Wilder

-

-

Gunilla Jackson

-

-

Jan Larsson

X

Petra Käller

-

-

Antal

6

2

X

X

5

§

§
Nej

1

Avs

Ja

Nej

Avs

Ja

Nej

Avs

Reservation gällande kommunstyrelsens beslut dnr ks2020-068
"Förslag till framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen".
l<ommunstyrelsen 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.
l<ommentar: När Bergslagens kommunaltekl')ik, 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 Bl<T/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 dett%6~ det bästa för Nora's invånare.
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