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Lu § 31

dnr ks2022-188

Förslag till budget för år 2023 med ekonomisk plan för
åren 2024-2025
Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas och
Kristdemokraternas förslag till gemensam budget presenteras.
Ledningsutskottets förs lag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till budget för år 2023 och ekonomisk plan för åren
2024-2025.
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dnr ks2022-166

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2022
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträde i jun
och december, redovisa motioner och medborgarförslag där beredningen
inte är slutförd.
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2022.
Under perioden november 2021 och april 2022 har det överlämnats fyra
motioner och fem medborgarförslag. En motion och fyra medborgarförslag
har besvarats.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.
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dnr ks2022-177

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för
markåterställningsarbeten
Nytt beläggningsavtal gäller från och med 2022 vilket innebär att taxorna för
återställningsarbeten behöver justeras. Asfaltspriser, timpriser och maskinpriser har ökat betydligt mot föreg ående avtal. I detta pris ingår det underhållstiIIägg som förbundet tar ut av de som gräver samt för framtida underhåll
efter grävarbeten i kommunal väg och mark.
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat
ärendet den 25 mars 2022, § 37. Direktionen föreslår fullmäktige i medlemskommunerna att anta förslag till taxa för markåterställningsarbeten att gälla
från den 1 juni 2022.

Utskottets behandling av ärendet
Ordföranden uppmärksammar utskottet om att kommunfullmäktige har sitt
möte den 7 juni vilket innebär att taxan tidigast kan gälla från den 15 juni.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till taxa för markåterställningsarbeten samt
att taxan ska gälla från den 15 juni 2022.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för år

2021
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat
ärendet den 25 mars 2022, § 33. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna alt godkänna årsredovisningen.
Förslag till beslut är alt godkänna årsredovisning 2021 för Samhällsförbundet
Bergslagen.
.

Utskottets behandling av ärendet
Då förbundschefen inte har möjlighet alt delta på utskoltsmötet och
informera om ärendet enas utskottet om alt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Ledningsutskottet beslutar
alt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

Lu § 35

Sammanträdesdalum

Sida

2022-05-04

43

dnr ks2022-1?6

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
för år 2021
Revisorerna har granskat verksamheten för 2021 och överlämnat en
revisionsberättelse . Granskningen har utförts enligt kommunallagen , god
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och
förbundets revisionsreglemente.
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Den interna kontrollen
har varit tillräcklig .
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med det finansiella målet beträffande de skattefinansierade verksamheterna
Revisorerna har inte kunnat bedöma om resultatet är förenligt med det
finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna utifrån hur
målet är formulerat. Revisorerna har inte heller kunnat bedöma om resultatet
är förenligt med de verksamhetsmässiga målen utifrån hur målen är
formulerade och hur mätningen görs.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
Förslaget är att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till
handlingarna samt att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarsfrihet för år 2021 .
Utskottets behandling av ärendet
Då utskottet inte behandlat årsredovisningen enas utskottet om att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
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dnr ks2022-036

Förslag till uppdragsdirektiv för förstudie om olika möjligheter att
nyttja Teaterbiografen
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 15, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för förstudie om olika
möjligheter att nyttja Teaterbiografen .
Kommundirektören har därefter överlämnat uppdraget till kulturskolechefen
att arbeta fram en uppdragsbeskrivning. Uppdragsdirektivet är framtaget i
samråd med representanter från berörda föreningar, näringsliv samt kulturskolan. Arbetet utgår från tidigare framtagna utredningsskisser från år 2009
och 2018 och från information från Nora Fastigheter AB och
Örebro länsmuseum .

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppdragsdirektivet för förstudie av olika möjligheter att nyttja .
Teaterbiografen samt
.
att ge Tillväxt och utveckling i uppdrag att, i samråd med berörda parter,
genomföra etapp 1 i uppdragsdirektivet.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 300 000 kronor ur 2022 års driftsbudget samt 300 000 kronor ur
2023 års driftsbudget för en förstudie enligt uppdragsdirektivet.
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Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Servicechefen och kommundirektören överlämnar en skrivelse i ärendet.
Kommunfullmäktige antog de nuvarande Lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel den 11 december 2018, § 113.
Förslaget till revidering har arbetats fram av servicechef, näringslivsutvecklare och fastighetsförvaltare i samarbete med Nora Köpmannaförening.
Revideringen handlar om placering och storlek av fasta och tillfälliga saluplatser, plats för de politiska partierna i valarbetet, sk Valtorg samt revidering
av taxan.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
all anta förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
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Samhällsbyggnads nämnden Bergslagens förslag till revidering
av nämndens reglemente
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska utöva tillsyn enligt alkohol lagen,
lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Den 1 juli 2022 börjar lagen om tobaksfria nikotin produkter gälla. Nämnden
ska även utöva tillsyn enligt den lagen. Det innebär at! 2 § punkt 5 i
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen måste ändras enligt
följande för nämnden ska kunna utöva tillsyn enligt lagen.
"Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknade produkter, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel och lagen om tobaksfria nikotinprodukter."

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
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Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2021
Direktionen för Nerikes Brandkår har den 4 mars 2022, § 12, behandlat
rubricerat ärende. Direktionen föreslår fullmäktige imedlemskommunerna
att godkänna årsredovisningen.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår.
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Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2021
Revisorerna har granskat verksamheten för 2021 och överlämnat en
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
god redovisningssed i komm unal verksamhet, förbundsordningen och
förbundets revisionsreglemente.
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande .
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2021
godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt
att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för år 2021 .
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Revisorernas granskning av Nora kommuns förebyggande arbete
mot korruption
Revisorerna har genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med at
förebygga korruption . Syftet med granskningen har varit all bedöma om Nora
kommun har ell tillfredsställande korruptionsförebyggande arbete och
därmed ett rimligt skydd mot korrupta ageranden. Uppdraget gäller 2021 års
revision .
Risker för korruption och andra oegentligheter finns alltid närvarande.
Korruption innebär ell otillbörligt uppnyttjande av den offentliga positionen för
all uppnå privata fördelar. Inom offentlig verksamhet finns särskild anledning
att motverka korruption då det dels handlar om allmänhetens förtroende för
kommunens verksamheter och dels för all de finansieras av skaller.
Medborgarnas förtroende kräver all förtroendevalda och medarbetare i
offentliga verksamheter inte låter sig påverkas av ovidkommande hänsyn
eller intressen i sitt arbete.
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningen är all Nora
kommun i stora delar saknar ell tillfredsställande förebyggande arbete mot
korruption . Bedömningen bygger på all kommunen till viss del saknar
styrande dokument samt en tydlig ansvarsfördelning om kommunens
förebyggande arbete mot korruption. Det är dock positivt att det pågår ell
arbete med all upprätta en ledarskapspolicy inom kommunen vilket kan vara
ell första steg i all skapa en gemensam medvetenhet om värdegrundsfrågor.
Revisorerna bedömer också all kommunen kan förstärka arbetet med internkontroll inom området korruptionsförebyggande arbete då dessa frågor till
viss del inte finna med i riskanalysarbetet samt internkontrollplanen.
Revisorerna anser också att kommunen har behov av att införa kontinuerliga
utbildningar för anställda och förtroendevalda inom området korruption och
oegentligheter. Det finns också behov av all säkerställa all nyanställda tar
del av kommunens styrdokumenl.
Kommunen har påbörjat arbete med att införa en visselblåsarfunktion . Dock
anser revisorerna all det finns behov av all kommunen identifierar sin roll i
visselblåsarprocessen utifrån den tjänst som upphandlats samt att inrälla en
organisation i kommunen som kan hantera eventuella anmälningar.
Enligt revisorerna finns det brister inom uppföljning av bisysslor hos
personalen vilket innebär att kommunen har behov av att säkerställa all
den årliga uppföljningen genomförs.
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Med anledning av granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen följande .
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

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.
På ett tydligt sätt dokumentera ansvarsför delning avseende korruptions
förebyggande 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 upphandling
som genomförts och därefter upprätta roller, funktioner och ansvar inom
området utifrån behov.
Upprätta riktlinjer och rutiner för hantering avanmälningar som inkommer
från den externa visselblåsartjänsten eller misstankar som rapporteras
inom organisationen .
Följa upp arbetet med visselblåsarfunktionen.

Revisorerna önskar svar senast den 31 maj 2022 på vilka åtgärder kommun
styrelsen har för avsikt att vidta mot bakgrund av det som kommit fram i
granskningen.
Utskottets behandling av ärendet
Kommundirektören informerar om kommunens nuvarande och framtida
arbete utifrån revisorernas frågor.
Kommundirektören kommer att ta fram en skriftlig redogörelse till kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj.
Ledningsutskottet beslutar
att ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022.

Justera res sign

JlD
Utdragsbestyrkande

Protoko llsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOL L

NORAKOMMUN
Ledningsutskottet

Lu § 42

Sammanträdesdatum

Sida

2022-05-04

51

dnr ks2018-594

Förslag till försäljning av del av fastigheten Älvestorp 4:1
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018, § 161, att teckna
markanvisningsavtal angående del av fastigheten Älvestorp 4: 1 med
Visionsbolaget15269 AB, senare namnbyte till LP och RP AB. Avtalet har
därefter förlängts flera gånger beroende på att förslag till ny detaljplan för
området har överklagats.
Därefter har detaljplanen, vars syfte är att möjliggöra byggande av bostäder,
vunnit laga kraft.
LR och RP AB har, i enlighet med åtagandet i avtalet, tagit fram en förstudie
på hur området kan bebyggas. Flera skisser till disposition av området har
presenterats. Avsikten är att uppföra ett fyrtiotal bostäder i ett respektive två
plan i bostadsrättsform.
Den förstudie som redovisats är i överensstämmelser med detaljplanen och
bör därmed kunna godkännas av kommunfullmäktige och köpekontrakt
tecknas med LP och RP AB.
I enlighet med marknadsanvisningsavtalet har en oberoende värdering av
fastigheten genomförts som resulterat i ett värde om 800 kronor per
kvadratmeter bruttoarea, BTA. Utifrån detta och den förstudie som redovisats
kan priset för fastigheten fastställas till 3 690 000 kronor.
Utskottets behandling av ärendet
Yrkanden
Eija Ahonen Pettersson (M) anser att en ny värdering av området ska göras
och därefter ska tomter säljas och yrkar avslag.
Bengt Magnusson (LPo) anser att det är fel att ärendet läggs på bordet och
yrkar avslag.
Lars-Erik Larsson (NP) yrkar avslag.
Bengt Svensson (M) och Kent Nilsson yrkar bifall till ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet
beslutat att bifalla ärendet.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den förstudie som LP och PR AB presenterat samt
att sälja fastigheten Älvestorp 4:1 till 559177-1315 LP och PR AB för en
köpeskilling av 3 690 000 kronor och villkor enligt köpekontraktet.
Reservationer
Bengt Magnusson (LPo), Lars-Erik Larsson (NP) och Eija Ahonen Pettersson
(M) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Justerares sign

UtdragSbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Ledningsutskottet

Lu § 43

Sammaoträdesdalum

Sida

2022-05-04

53

dnr ks2022-039

Kommundirektören informerar
Rekrytering fastighetsutvecklingschef
Det har kommit in 12 ansökningar varav tre personer är uttagna för
intervjuer. Dessa tre har juridisk fastighetskompetens .
Målstymingsarbete
Kommunfullmäktige har utsett en partiövergripande grupp som arbetar
med målstyrning. Utifrån gruppens förslag har kommunens ledningsgrupp under två dagars internat arbetat med förslaget på verksamhetsnivå.
Träff med kommunens företagare
Den 3 maj hade kommundirektören och näringslivsutvecklaren bjudit in
kommunens företagare för en träff inför arbetet med att ta fram en
näringslivsstrategi.
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Bror-Erik Israelsson (S)

X

Kent Nilsson (S)

X

John SundelI (KD)
Ben~t Ma~nusson

(LPo)

X

Närvarorätt
Vice kso

Tom Rymoen (M)

Oppositionsråd

Pia-Maria Johansson (LPo)

Antal

d.o 11

X

Omröstningar

I§
Ja

§
Nej

Avs

Ja

Nej

Avs

