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Paragrafer 49-7 5 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2022-05-17 

Datum för 

anslags nedtagande 

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset 

2022-06- ZZ. 

~tlL .. .. ~ .. P.t}1-?.!-:..-... ~-.. ........... .... ... :. 
Solveig Oscar an (S), ordförande 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

cf1 

Ks § 49 
Lu § 31 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr ks2022-188 

Förslag till budget för år 2023 med ekonomisk plan för 
åren 2024-2025 

Sida 

80 

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

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till budget för år 2023 och ekonomisk plan för åren 
2024-2025. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Landsbygdspartiet oberoendes 
budgetförslag. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, 
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag respektiva 
Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiets budgetförslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom majoritetens förslag . 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till budget för år 2023 och ekonomisk plan för åren 
2024-2025. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo) och Jan Rylander 
(NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Landsbygdspartiet 
oberoende och Norapartiets förslag till budget. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 50 dnr ks2022-062 

Ekonomirapport 1 - 2022 

Ekonomirapport 1 redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med 
april månad som jämförs med en linjär konsumtion , det vill säga 
riktvärdet på 33 procent. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 51 
Bu§ 13 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr KS2022-212 

Ansökan om utökat barnantal, Solberga Förskolor 

Sida 

82 

Solberga Förskolor AB Äventyret i Nora inkom 2022-04-19 med en 
ansökan om att utöka tidigare beviljat barnantal från 55 barn till 73 barn. 
Utökningen gäller en mobil förskoleavdelning med 18 barn . 

Nora kommun har för närvarande behov av fler platser inom förskolan 
på grund av att ansökningarna till förskolan ökat utöver prognos och 
förväntan under hösten 2021 och våren 2022. Samtliga förskolor i Nora 
kommuns regi har redan ett högt barnantal, ca 17-19 barn per avdelning. 

I ansökan har Solberga Förskolor AB angett att den nya mobila förskole
avdelningen, som ska heta "Busskompisarna", riktar sig till barn i 
åldrarna 3-5 år och innefatta upplevelsebaserat lärande. Den 
förskolebuss Solberga Förskolor AB köper in för ändamålet är byggd 
som en mobil förskola och uppfyller alla säkerhetsaspekter samt krav på 
en en väl utformad mobil miljö. Det upplevelsebaserade lärandet ligger 
helt i linje med den typ av utökning Nora kommun själv sett över som 
möjlighet för flexibel utökning av förskolans verksamhet, samt 
intentionerna med förskolans läroplan. Solberga Förskolors ansökan 
uppfyller därmed både den pedagogiska och säkerhetsmässiga delen i 
verksamheten och även kommunens eget behov av utökat antal platser i 
förskolan. 

Barn- och undomsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 
att bevilja ansökan om utökad verksamhet vid Solberga Förskolor AB 
med 18 barn vid en mobil avdelning-förskolebuss. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja ansökan om utökad verksamhet vid Solberga Förskolor AB 
med 18 barn vid en mobil avdelning-förskolebuss. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen 
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eo 
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Ks § 52 
Lu § 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr ks2022-166 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2022 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträde i juni 
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. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen . 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 53 dnr KS2022-240 

Tilläggsanslag livsmedelsbudget 

Oroligheterna i världen och de ökade drivmedel och priser på råvaror 
medverkar till höga prisökningar på kommunens livsmedel. Det finns tre olika 
scenarion framtaget, där effekterna visas om priserna höjs 10 %, 20 % eller 
30 %. 

Nora kommun räknar med att en realistisk höjning av livsmedelspriserna i 
dagens omvärldsläge är 20 % på helårsbasis för alla livsmedelsavtalen i 
kommunen. Detta medför en ny högre lägstanivå för livsmedelskostnader 
2023. 

För att bibehålla kvaliteten, fortsatt köpa produkter av bra kvalitet som är 
svenska, närproducerade, ekologiska råvaror enligt det antagna 
Kostpolitiska programmet 2016-03-16 KS §15, äskas extra medel för 
livsmedel. 

Äskningen innebär en utökad budgetram på livsmedelsanslaget 
(Konto 6440) med 2 004 tkr totalt för kommunen. 

Ansvar Ansvar (T) 10% 20% 30% 

23100 TINGSHUS 4 tkr 7 tkr 11 tkr 

24100 PRODUKTIONSKÖK 388 tkr 775 tkr 1163 tkr 

24200 JÄRNTORGSSKOLAN MÅLTID 119 tkr 238 tkr 357 tkr 

24201 GYTTORPSSKOLAN MÅLTID 40 tkr 81 tkr 121 tkr 

24202 JÄRNBOÅS SKOLA MÅLTID 33 tkr 65 tkr 98 tkr 

24203 ÅS SKOLA MÅLTID 62 tkr 123 tkr 185 tkr 

24204 KARLSÄNGS KOLAN MÅLTID 95 tkr 189 tkr 284 tkr 

24205 LÄRKESSKOLAN MÅLTID 67 tkr 134 tkr 202 tkr 

24206 DALKARLSBERGS SKOLA MÅLT 7 tkr 14 tkr 22 tkr 

24209 GYTTORPS FÖRSKOLA MÅLTID 19 tkr 39 tkr 58 tkr 
24210 LINGÅRDEN MÅLTID 24 tkr 48 tkr 72 tkr 

24211 SÖDRA HAGA MÅLTID 14 tkr 28 tkr 42 tkr 

24212 ÅS/ESSTORP FÖRSKOLA KÖKET 16 tkr 32 tkr 48 tkr 
24213 MARSTRANDSH FÖRSKOLA MÅL 21 tkr 42 tkr 64 tkr 

24215 HAGBYÄNGENS FÖRSKOLA MÅL 44 tkr 89 tkr 133 tkr 
35101 GRB SUNNANLID 2 10 tkr 21 tkr 31 tkr 

35103 GRB SOLTUNET 16 tkr 31 tkr 47 tkr 

35104 GRB TORGET GYTTORP 1 5 tkr 9 tkr 14 tkr 

35203 CAFE GLÄNTAN 13 tkr 26 tkr 39 tkr 

40941 NORA FRITIDSGÅRD 4 tkr 7tkr 11 tkr 

41081 GYMNASIESKOLA HJERNET 1 tkr 1 tkr 2 tkr 

41492 HJERNET CAFE 2 tkr 4 tkr 6 tkr 

55002 SIMHALL 1 tkr 1 tkr 2 tkr 

SUMMA 1005 tkr 2 004 tkr 3 012 tkr 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Att bevilja ett tilläggsanslag på 2 004 tkr, enligt tabellen ovan, för 2022. 
Protokollsutdrag till 
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2. Att tillfälligt under 2022 göra avsteg på målet 30 % ekologiska råvaror. 

3. Att finansiera tilläggsanslaget via om budgetering från Ansvar 20100 
Tillfälliga engångsresurser. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja ett tilläggsanslag på 2 004 tkr, enligt tabellen ovan, för 2022. 

2. att tillfälligt under 2022 göra avsteg på målet 30 % ekologiska råvaror. 

4. att finansiera tilläggsanslaget via om budgetering från Ansvar 20100 
Tillfälliga engångsresurser. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
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Fo 
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Ks § 54 
Lu § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr ks2021-127 

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för 
torg handel 

Sida 
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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, näringslivs
utvecklare och fastighetsförvaltare i samarbete med Nora Köpmanna
förening. 

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 

att anta förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torg handel. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torg handel. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 
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Ks § 55 
Sbu § 25 

2022-05-17 

dnr ks2022-100 

Förslag till taxa för parkering med laddstolpe 

Nora kommun har i samverkan med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen, under år 2021, monterat 12 laddplatser i centrala Nora. 

87 

Taxan för parkering på laddplats ska motsvara kommunens kostnad för den 
el som används vid laddplatserna samt de kostnader kommunen har för drift 
och underhåll av laddplatserna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att taxa för Nora kommuns publika laddplatser sätts till underhålls- och 
driftkostnad plus aktuellt elpris inklusive nätavgifter och övriga avgifter. 
Moms tillkommer. 

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att taxa för Nora kommuns publika laddplatser sätts till underhålls- och 
driftkostnad plus aktuellt elpris inklusive nätavgifter och övriga avgifter. Moms 
tillkommer. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 57 
Sbu § 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr ks2020-352 

Förslag till yttrande över Länsstyrelsens 
byggnadsminnesutredning för området vid Järle kvarn 

Sida 
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Nora kommun har tillsammans med Hembygdsföreningen Noraskog har hos 
Riksantikvarieämbetet ansökt om byggnadsminnesförklaring av området vid 
Järle kvarn. Länsstyrelsen har med anledning av detta genomfört en 
byggnadsminnesutredning. Nora kommun och Hembygdsföreningen 
Noraskog har getts möjlighet att yttra sig över utredningen. 

Hembygdsföreningens ordförande samt kommunens senior rådgivare har 
överlämnat ett förslag till yttrande över utredningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom förslag till yttrande såsom eget yttrande och överlämna 
det till Länsstyrelsen Örebro län. 

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom förslag till yttrande såsom eget yttrande och överlämna 
det till Länsstyrelsen Örebro län. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr ks2022-135 

Årsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2021 

Sida 

89 

Direktionen för Nerikes Brandkår har den 4 mars 2022, § 12, behandlat 
rubricerat ärende. Direktionen föreslår fullmäktige i medlemskommunerna 
att godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

.dragsbestyrkande 

Ks § 59 
Lu § 40 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2021 

Sida 
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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, i allt väsentligt, tillfreds
ställande 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. 

Kommunstyrelsens behandling 

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. 

Protokollsutdrag till 
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Begäran om åtagande som huvudman, Sveriges geologiska 
undersökning, Stribergs såg 

Sweco Environment AB gjorde 2014, på uppdrag av dåvarande Bergslagens 
kommunalteknik, en huvudstudierapport om Stribergs sågverk i Nora 
kommun. Sågverket var i drift mellan åren 1923 och 1975. 

Provtagning och analys visar att området som omfattas av rapporten inne
håller flera typer av föroreningar men främst av dioxiner. Området bedöms 
enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden 
ha riskklass 1, mycket hög risk. 

Prover som tagits i ytvattnet i bäck och sjö visar på pågående utsläpp av 
dioxiner. Det kan på sikt ge en stor påverkan på omgivningen. En sanering 
av dioxin i marken bedöms i rapporten också leda till att övriga föroreningar 
saneras till en acceptabel nivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen föreslår att Nora kommun 
sanerar den förorenade marken vid Stribergs såg och söker bidrag för detta. 
Kommunen saknar dock resurser och kompetens för projektering och 
efterbehandling, dvs sanering. 

I enlighet med Förordning (2008: 1233) med instruktion för Sveriges 
geologiska undersökning föreslås Statens geologiska undersökning, SGU, 
under förutsättning att kommunen får statsbidrag, ta på sig ansvaret som 
huvudman för projektering och behandlingsåtgärder på objektet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att hos Länsstyrelsen i Örebro län begära att Sveriges geologiska under
sökning tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och åtgärder för 
efterbehandling på objektet, före detta Stribergs såg. 

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att hos Länsstyrelsen i Örebro län begära att Sveriges geologiska under
sökning tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och åtgärder för 
efterbehandling på objektet, före detta Stribergs såg . 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 61 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr ks2022-177 
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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 föregående avtal. I detta pris ingår det 
underhållstillägg 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. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta förslag till taxa för markåterställningsarbeten samt 

2. att taxan ska gälla från den 15 juni 2022. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering 
av nämndens reglemente 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Den 1 juli 2022 börjar lagen om tobaksfria nikotinprodukter gälla. Nämnden 
ska även utöva tillsyn enligt den lagen. Det innebär att 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 alkohol
lagen, 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 

att revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Protokollsutdrag till 
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2022-05-17 
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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 att godkänna årsredovisningen. 

Förslag till beslut är att godkänna årsredovisning 2021 för Samhällsförbundet 
Bergslagen. 

Utskottets behandling av ärendet 

Då förbundschefen inte har möjlighet att delta på utskottsmötet och 
informera om ärendet enas utskottet om att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning . 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning . 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisningen från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen för år 2021. 

Jan Rylander (NP) avstår från att delta i beslutet. 
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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. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna 
samt 
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2. att bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
ansvarsfrihet för året 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 1994, § 71, att bilda 
naturreservat av Fibbetorpsskogen med avgränsningar enligt karta. 
Kommun-fullmäktige beslutade också om skötselplan med föreskrifter för 
området. 

Det har dock visat sig att beslutskartan från 1994 innehåller två fel som bör 
justeras. Gränsen i kartan och gränsstolpar i fält stämmer inte. En så kallad 
gränsvisning har utförts. Den förändring som bör göras innebär att ett 
område, A i kartan, upphävs och område B och C läggs till på beslutskartan . 

Beslutet innebär även ändringar i syftet med naturreservatet. 

Inför beslutet som ska behandlas i fullmäktige ska förslaget ut på remiss till 
berörda parter. Därefter kommer eventuellt reviderat förslag att behandlas 
politiskt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att skicka förslaget 
om förändring av naturreservatet Fibbetorpsskogen på remiss under tiden 
24 maj-27 juni 2022 samt 

att också Nora kommun behandlar förslag och skötselplan under 
remisstiden . 

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att skicka 
förslaget om förändring av naturreservatet Fibbetorpsskogen på remiss 
under tiden 24 maj-27 juni 2022 samt 

2. att också Nora kommun behandlar förslag och skötselplan under 
remisstiden. 
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Revisorernas granskning av Nora kommuns förebyggande arbete 
mot korruption 

Revisorerna har genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med att 
förebygga korruption. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nora 
kommun har ett 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 ett otillbörligt uppnyttjande av den offentliga positionen för 
att 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 att de finansieras av skatter. 

Medborgarnas förtroende kräver att förtroendevalda och medarbetare i 
offentliga verksamheter inte låter sig påverkas av ovidkommande hänsyn 
eller intressen i sitt arbete. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att Nora 
kommun i stora delar saknar ett tillfredsställande förebyggande arbete mot 
korruption. Bedömningen bygger på att kommunen till viss del saknar 
styrande dokument samt en tydlig ansvarsfördelning om kommunens 
förebyggande arbete mot korruption. Det är dock positivt att det pågår ett 
arbete med att upprätta en ledarskapspolicy inom kommunen vilket kan vara 
ett första steg i att skapa en gemensam medvetenhet om värdegrundsfrågor. 

Revisorerna bedömer också att kommunen kan förstärka arbetet med intern
kontroll 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 att säkerställa att nyanställda tar 
del av kommunens styrdokument. 

Kommunen har påbörjat arbete med att införa en visselblåsarfunktion. Dock 
anser revisorerna att det finns behov av att kommunen identifierar sin roll i 
visselblåsarprocessen utifrån den tjänst som upphandlats samt att inrätta 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 att 
den årliga uppföljningen genomförs. 
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Med anledning av granskningen rekommenderar revisorerna kommun-styrel 
sen följande. 

• Upprätta relevanta styrdokument som bidrar till ett korruptions
förebyggande 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 av anmälningar 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 kommun
styrelsens sammanträde den 17 maj . 

Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till yttrande på revisionens granskning av kommunens 
förebyggande arbete mot korruption . 
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Svar på medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget 

Stefan Bergström överlämnade förs laget på fullmäktige den 24 februari 
2021, § 9. 

Förslagsställaren föreslog : 

att man ställer ett utkikstorn på toppen av Digerberget. Tornet kan ha samma 
form som det på Kindlahöjden samt 

att sly och träd röjs undan i backen som snart växer igen. 

Kommunfullmäktige beslutade att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. Ledningsutskottet har därefter överlämnat förslaget till kommun
direktören för beredning . Kommundirektören har gett utvecklingschefen i 
uppdrag att besvara förslaget. 

Kommundirektören har tillsammans med utveckling överlämnat ett svar på 
förslaget. Digerberget är ett attraktivt och välbesökt fritidsområde året om 
med stor utvecklingspotential. Det breda utbudet av aktiviteter och dess 
strategiska belägenhet är bra förutsättningar för vidareutveckling och kan på 
sikt öka nyttjandegraden av boende i kommunen, besökare i regionen och 
andra riktade arrangemang och aktiviteter. 

På uppdrag av kommunledningen har enheten för näringsliv och turism, 
tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och föreningslivet 
i området, börjat undersöka förutsättningarna för en motionstrappa samt 
utkikstorn på Digerberget. Medel har avsats i budget för år 2022 för detta 
arbete och för genomförande av en förstudie . 

Kommunstyrelsen föreslås ge uppdra om att genomföra en förstudie för 
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget. 

Kommundirektören och utvecklingschefen bedömer att medborgarförslaget 
ska anses besvarat i och med att uppdrag om att genomföra en förstudie för 
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget lämnas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering 
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022. 
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Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyre/sen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering 
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 
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Svar på medborgarförslag 10/2021 om motionstrappa vid 
Digerberget 

Caroline Wiberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 10 november 
2021 , § 78. 

Förslagsställaren föreslog: 

att en motionstrappa anläggs vid Digerberget med utkiks- och fikaplats på 
toppen. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning . Ledningsutskottet överlämnade därefter förslaget till 
kommundirektören för beredning. Kommundirektören har gett chefen för 
tillväxt och utveckling i uppdrag att besvara förslaget. 

Kommundirektören har tillsammans med utveckling överlämnat ett svar på 
förslaget. Digerberget är ett attraktivt och välbesökt fritidsområde året om 
med stor utvecklingspotential. Det breda utbudet av aktiviteter och dess 
strategiska belägenhet är bra förutsättningar för vidareutveckling och kan på 
sikt öka nyttjandegraden av boende i kommunen, besökare i regionen och 
andra riktade arrangemang och aktiviteter. 

På uppdrag av kommunledningen har enheten för näringsliv och turism, 
tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och föreningslivet 
i området, börjat undersöka förutsättningarna för en motionstrappa samt 
utkikstorn på Digerberget. Medel har avsats i budget för år 2022 för detta 
arbete och för genomförande av en förstudie. 

Kommunstyrelsen föreslås ge uppdra om att genomföra en förstudie för 
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget. 

Kommundirektören och utvecklingschefen bedömer att medborgarförslaget 
ska anses besvarat i och med att uppdrag om att genomföra en förstudie för 
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget lämnas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering 
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022. 
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att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering 
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
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Svar på motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och 
avloppshantering 

Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 6 november 
2019,§113. 

Motionären föreslog: 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda samtal med 
Lindesbergs kommun i syfte att starta ett gemensamt projekt om långsiktig 
vatten- och avloppshantering enligt intentionen i motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna förslaget 
till kommundirektören för beredning som in sin tur kontaktat Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen för synpunkter. 

Kommundirektören har överlämnat ett svar på motionen. Motionären föreslår 
att vatten- och avloppsledningar dras från Löa i norr till Frövi i söder där man 
utnyttjar sjösystemet i den utsträckning det är möjligt via Storå, 
Guldsmedshyttan, Lindesberg, Vedevåg till Frövi. Nora hakar på med ledning 
till Frövi-Ervalla. I Frövi byggs ett gemensamt reningsverk med den 
modernaste 
reningstekniken och där rötslam tillsammans med matavfall och grödor från 
vallodling och gödsel från gårdar i närheten blir en fungerande biogas
anläggning. Enligt motionären är biogas en möjlig råvara till vätgas vilket 
förväntas vara en stor framtida energikälla för de flesta transporter. 

Kommundirektören redovisar pågående projekt. 
Reservvatten utreds gemensamt av Nora och Lindeberg sedan utträdet ut 
projektet Vättenvatten. Förstudier pågår på två täkter; Sanfallet/Grängen 
i Nora kommun och Brundheden/Uvberget i Ljusnarsberg kommun. Om 
någon av täkterna ansluts finns det planering för att områden runt omkring 
eventuellt ansluts till dricksvattenledning och/eller avloppsledning. 

Nora reningsverk genomgår just nu ombyggnation och renovering med en 
beräknad livslängd på ca 50 år när det är färdigställt. Kostnaden beräknas till 
150 miljoner kronor. 

Lindesbergs kommun kommer i närtid att påbörja en likande renovering av 
sitt reningsverk. Reningsverket ska byggas ut med rötkammare med 
möjlighet att ta emot slam från alla fyra kommunerna i KNÖL-området. 
Kapaciteten kommer att vara 1 000 ton slam per år som kommer att kunna 
producera max 575 kubikmeter gas per dygn. Mängden av detta kommer 
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endast kunna användas till lokal uppvärmning och maskinkörning. Beräknad 
kostnad, 210 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har överlämnat följande 
synpunkter. Kostnad för ledning mellan Löa och Frövi beräknas till 
ca 200 miljoner kronor. 

Ett reningsverk med en storlek som kan hantera avloppsvatten från Nora, 
Löa, Storå, Guldsmedhyttan, Lindesberg och Frövi är ett så stort projekt att 
kostnaden inte kan beräknas. Det är svårt att planera ett så stort projekt för 
att hitta lösningar där dricksvatten och spillvatten går hand i hand och kan 
planeras i närheten av varandra. Hänsyn måste tas till befintliga system, 
anläggningar och aktuella vattentäkter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 
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Svar på motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna 
skogsinnehavet kalhyggefritt 

Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 6 november 
2019,§114. 

Motionären föreslog: 

att kommunfullmäktige fastslår att Nora kommun ska bruka sin egenägda 
skog kalhyggefritt 

att uppdra till kommunstyrelsen att i ett första steg anordna en utbildningsdag 
för politiker och tjänstemän i kalhyggefritt skogsbruk samt 

att kommunstyrelsen därefter avvaktar utgången av nuvarande 
upphandlingsavtal och därefter upphandlar aktör inom skogstjänster som har 
kompetens inom området kalhyggefritt skogsbruk. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning . Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommundirektören för beredning . 

Kommundirektören har varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen för synpunkter i ärendet. 

Enligt förbundet inriktar sig Nora kommuns skogsskötsel i första hand efter 
medborgarnas behov vad det gäller tätortsnära skog. Naturvård och 
rekreation prioriteras i skötselåtgärder. 

De senaste åren har kalhyggesbruk bedrivits på ett område på omkring 4 ha 
med anledning av problemen med granbarkborre. På ett antal områden har 
plantering av gran genomförts. Tillståndet för granplanteringarna har 
försämrats på grund av torra somrar med granbarkborreangrepp som följd. 

Ett område som avverkats ligger längs med länsväg 244 vid Vaslätten. Där 
har en kombination av kalavverkning används. På halva arealen sparades all 
undervegetation som planeras bli nästa generation av blandskog med 
varierande åldersstruktur och skiktning. Ett sånt område kan vara lämpat för 
naturnära skogsbruk framöver. 

En ny upphandling av aktör inom skogstjänster är nyligen genomförd och 
Sveaskog med bred kompetens inom skogsbruk är kommunens aktör. 
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Förbundet anser att det finns begränsade möjligheter att bruka homogen 
granplantering med hyggesfria metoder. Samråd har förts med 

Skogsstyrelsen och slutsatsen är att kalavverkning av granplanteringar är 
den metod som är att föredra. 

Planen är att på dessa områden plantera mer ståndortsanpassade träslag 
och även ädellövträd som bedöms ha bättre förutsättningar i ett förändrat 
klimat. Dessutom kommer det att gynna biodiversiteten jämfört med 
monokulturer av granskog. 

Alla marktyper lämpar sig inte för kontinuitetsskogsbruk. Det har gjorts försök 
med hyggesfria metoder i en annan kommun inom det sk KNÖL-området. 
Där visade det sig att markförhållandena inte lämpade sig för detta. 
Skogsstyrelsen genomförde en utvärdering. Att generellt använda sig av 
hyggesfria metoder är varken ekonomiskt eller skogligt försvarbart. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår avslag på motionen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

dragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Ks § 71 dnr KS2022-236 

Revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och 
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i norra Örebro län för 
verksamhetsåret 2021. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och 
räkenskaper. 

Revisorerna ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisorerna har utfört sin granskning utifrån lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och god redovisningssed. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
Revisorerna bedömer att styrelsen i Samordningsförbundet i norra Örebro 
län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenlig och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig . 

Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av 
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Revisorerna bedömer också att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter för samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT, ansvarsfrihet för 2021. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Ks § 72 dnr KS2021-410 

Förstudie för utveckling av Norvalla IP 

Nora kommun beslutade hösten 2021 att genomföra en förstudie gällande 
utveckling av Norvalla IP som ägs av kommunen. Där utövas idag friidrott 
och fotboll. Platsen har tidigare utvecklats i etapper, då med störst fokus på 
fotboll. Uppdragsdirektivet som inkommit till Samhällsbyggnadsförbundet 
(SBB) lägger denna gång fokus på friidrott med en godkänd 
friidrottsanläggning med syntetbeläggning som mål. 

Trots att förutsättningarna för att utöva friidrott på Norvalla IP är mycket 
dåliga är intresset för friidrott stort i Nora. Idag finns ingen syntetbeläggning, 
varken på löparbanor eller teknikytor. Löparbanorna är för korta och 
detsamma gäller för ansatser till de få teknikgrenar som kan utövas. 
Tävlingar kan inte arrangeras och rekord kan inte noteras. 
Idrottsanläggningen är också dåligt tillgänglighetsanpassad. Eftersom 
närliggande kommuner, bortsett från Örebro, saknar godkända 
friidrottsanläggningar kan upptagningsområdet för aktiva friidrottsutövare bli 
större om en ny godkänd anläggning byggs i Nora. 

SBB har nu tagit fram en förstudie som behandlat förutsättningarna att utöka 
anläggningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fortsätta projekteringsarbetet. 

2. att undersöka möjligheterna till extern finansiering . 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag till förslaget då hon inte anser 
att friidrottsområdet ska anläggas vid Norvalla. 

Anna Karlsson (S), Bengt Svensson (M), Solveig Oscarsson (S), Birgitta 
Borg (L), John Sundell (KD), Kent Nilsson (S), Susanne Forsberg (C) 
och Ursula Steffensen (S) yrkar bifall till förslaget. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga att fortsätta projekteringsarbetet och undersöka 
möjligheterna till extern finansiering samt Pia-Maria Johanssons (LPo) 
avslagsyrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut, det vill säga att 
fortsätta projekteringsarbetet och att undersöka möjligheterna till extern 
finansiering. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fortsätta projekteringsarbetet. 

2. att undersöka möjligheterna till extern finansiering. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Pia
Maria Johanssons (LPo) avslagsyrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 73 
Lu § 36 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr ks2022-036 

Sida 

113 

Uppdragsdirektiv för projektering av 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. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen kommer överens om att ändra begreppet förstudie till 
projektering. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppdragsdirektivet för projektering 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. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 
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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. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 74 
Lu § 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

dnr KS2018-594 

Sida 
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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, BT A. 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. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~ 
tdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna den förstudie som LP och PR AB presenterat samt 
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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. 

Kommunstyrelsens behandling 

Jäv 
Eija Ahonen (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Yrkanden 
Jan Rylander (NP) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Propositionsordning 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först Jan Rylanders (NP) yrkande 
om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår Jan 
Rylanders (NP) yrkande och att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter förslaget under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna den förstudie som LP och PR AB presenterat samt 

2. 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. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig skriftligt mot beslutet att inte 
återremittera ärendet. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 75 dnr KS2022-039 

Kommundirektören informerar 

• Information om pågående uppdrag som kommunstyrelsen lämnat till 
kommunförvaltningen. 

• Information om arbetet med Karlsängsarbetet. Styrgruppen har nu 
beslutat om att avgränsa förstudiens alternativ. Styrgruppen har landat i 
två förslag som arkitekterna arbetar vidare till. Kommunstyrelsen eller 
Samhällsbyggnadsutskottet har att ta ställning till vilken detaljplan som 
behöver göras i nästa steg . Eventuellt kan det krävas ett extra 
kommunstyrelsesammanträde för att hantera detaljplan och 
projekteringsfas. 

• Hur påverkas Nora av beslutet att ansöka om medlemskap i Nato? 
Verksamheterna arbetar med kontinuitetsplanering och vi arbetar med 
en höjd beredskap i staben. 

• Kommunen har haft 13 ukrainska flyktingar som bor i eget boende. Ett 
boende i Gyttorp har tilldelats 73 personer 20 maj till 19 november. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiet reserverar sig mot beslut Sbu § 21 dnr ks2021-410 

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska alla kommuner som genomför 
markanvisningar anta riktlinjer för detta. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och 
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

De riktlinjer som togs för Nora kommun 2018 syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning av 
kommunens mark och vid exploatering av annans mark. Det ska i riktlinjerna framgå för 
byggherrar/exploatör vilka förutsättningar och krav som kommunen ställer. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede. 

Kommunen svarar normalt för de planläggningskostnader som uppstår. Om markanvisning resulterar 
i markförsäljning regleras kostnader för detaljplan i köpeskillingen. 

Markanvisningsavtal ger byggherren ensamrätt att under en period om högst två år därefter är 
kommunen fri att åter gå ut på marknaden 

Nora kommuns syfte med markanvisningsavtal är att ge möjlighet för kommunen att påverka ett 
områdes innehåll, byggnaders utformning och bostäders upplåtelseform. Avsikten är även att 
undvika markspekulation. 

Priset på den mark som avses överlåtas ska minst motsvara ett rimligt ortspris. Vid utvärderingen ska . 
en bedömning göras som inkluderar en avvägning av om priset riskerar att understiga 
marknadspriset och markanvisningen på såsätt kan komma i konflikt med kommunallagens regler 
om stöd till enskild näringsidkare samt EU:s statsstödsregler. 

Administration och beslut Markanvisningsavtal godkänns av kommunstyrelsen. Markanvisning får 
inte överlåtas utan kommunstyrelsens godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående 
bolag. 

Ovan går att läsa i riktlinjerna 13 juni 201.8 §55 

Kommunstyrelsen beslutade 2018 (§161/2018) att teckna markanvisningsavtal angående del av 
fastigheten Älvestorp 4:1. Markanvisningsavtalet upprättades med LR och RP AB som visat intresse 
för att bygga bostäder på anvisad plats. Nora kommun har därefter uppdragit till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ta fram ~n detaljplan för området (Dnr: KS2017-751). 

Trots att planen ej vunnit laga kraft, och man redan då visste att det fanns protester mot att bygga på 
jordbruksmark valde kommunen att värdera marken redan i mars 2019. Detaljplanen antogs först av 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-11. Den överklagades av närboende och processen gick ända 
upp till Svea Hovrätt, som slutligen tillät byggnation. 

Landsbygdspartiet oberoende och Nora partiet reserverar oss nu mot det köpeavtal som majoriteten 
tagit beslut om. 

Dels då priset som är satt, ligger alldeles för lågt och värderingen skett allt för tidigt i processen. 
Priset sattes till och med innan detaljplanen var klar och hade vunnit laga kraft, vilket vi menar är fel 
Det innebär att jämfört med exempelvis vad OBOS fick betala ute vid Dalsta, ligger satt pris alltför 
lågt 

Köpet går till ett bolag som saknar muskler att bygga enligt alla bolag, syftet med riktlinjerna är att 
undvika spekulationsyfte 

Vidare står i markanvisningsavtalet att bolaget ska presentera en eller flera skisser för kommunen om 
hur man tänker bygga, vilket ej skett. 



Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiet reserverar sig mot beslut Sbu § 21 dnr ks2021-410 

Som underlag fanns i att 

"Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar om den förstudie för Noravallaprojektet som 

tagits fram. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022. Ordföranden 

tackar för informationen." 

Informationen som gav från Samhällsbyggnad bergslagen var att projekt Norvalla skulle kosta 16-18 

miljoner, beräknat på priser idag. 

Beslut fattades på kommunstyrelsen att gå vidare med projektet och undersöka finansiering från 

allmänna arvsfonden 

För oss är det inte rimligt att gå vidare i dessa tider med en så stor investering för att få till stånd 

löparbanor uppe på Norvalla samt ett utegym som knappt någon efterfrågat enligt den enkät som 

skickades ut till Nora borna för ett par år sedan. 

De löparbanor som finns fungerar väl för träning till de barn och ungdomar och skola som vistas där 

uppe. Förslaget innebär även asfaltering för att tillgänglighets anpassa området. Att asfaltera anser vi 

skulle förstöra den anrika anläggning som finns där Vår åsikt i frågan är i stället att använda den 

fortsatt för fotboll. 

I stället ser vi att man detaljplanerar ängarna för att där göra en modern arena för skola och friidrott 

på sikt, inkl. bågskytte. Där fungerar det även att få till stånd grönytor för träningsfotboll. (gräs) Vår 

åsikt är även att konstis ska finnas på Karlsäng och att konstgräs ska läggas på Norvalla 

Q ~M n, · 
Pia-M~ril Jo~ on 
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