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dnr ks2019-201

Information enligt uppsiktsplikten, Norabostäder AB och
Nora Fastigheter AB
VD för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB samt bolagens ekonomichef lämnar information och lägesrapport för bolagen.
Uthyrningsgraden för bostäder inom Norabostäder AB ligger på 98,7 procent.
Den 1 september 2019 fanns totalt 9 vakanta bostäder varav tre för uthyrning
och sex för renovering. Man har sett ett ökat behov av totalrenoveringar
bland annat beroende på att många äldre bor kvar längre i sina lägenheter
och inte vill ha renoverat.
Uthyrningsgraden för lokalyta ligger också på 98,7 procent varav 854 m2 av
totalt 64 000 m2 är vakant. Den 1 september 2019 fanns tre lokaler lediga,
två i Gyltorp och en i Nora.
Inom Norabostäder AB arbetar man med en ny värmelösning i Gyttorp vil ket
innebär att man ansluter sig till Oricas nya anläggning genom ett åttaårigt
avtal. På så sätt får man en tryggare värmeförsörjning och stora miljövinster
Olja awecklas som spetsförsörjning och man slipper olje- och pelletstransporter i centrum .
Norabostäder AB planerar för nyproduktion av kvarteret Gullvivan . Kvarteret
består av sex parhus med totalt tolv lägenheter. Tio lägenheter med tre rum
och kök och två lägenheter med två rum och kök. På Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen pågår bygglovshandläggningen och bygglovshandlingarna är snart klara. Beslut i styrelsen under hösten.
Arbete pågår med att ta fram underlag för den nya Karlsängskolan. Man är
mitt i upphandlingsprocessen för en totalentreprenad med partnering som
arbetssätt. Utvärdering av anbuden ska göras under september månad.
Planen är att man under hösten 2019 ska ha ett startmöte och skriva
partneringkontrakt. Projekteringsfasen, fas 1, pågår under första kvartalet
2020 till första kvartalet 2021. Inför fas 2, byggfasen, som pågår kvartal 1
202 1 till kvartal 2 2023 ska pOlitiska beslut tas om bland annat kalkyler och
ritningar. Förhoppningsvis ska en ny skola vara klar till höstterminen 2023.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om förslag till taxa för bygg lov och strandskyddsdispenser
Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informerar om ny
taxa för bygg lov och strandskyddsdispenser.
Den nuvarande taxemodellen är inte ändamålsenlig och inte kundvänlig och
skapar orimlig arbetsbelastning för medarbetarna. Förvaltningen kan inte i
förväg meddela avgiften för ärendet.
Den nya taxemodellen ska säkerställa finansieringen över tid för prövning av
bygglov och strandskyddsdispenser. Den ska öka kostnadstäckningsgraden,
dvs skatter och avgifter. Det blir också tydligare för kunden vad de kan
förvänta sig i avgift. Studier har visat att detta ger större kundnöjdhet.
Modellen medför också mindre administration för hanläggare vid
avgiftsbeslut.
Det blir större enhetlighet av taxor inom Region Örebro län. Många av länets
kommuner använder redan modellen och andra är på gång att använda den.
Ordföranden tackar för informationen.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering
av bilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt taxa enligt
strålskyddslagen
Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2018, § 92, att anta ny
timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslag och planoch bygg lagen. Tillhörande bilagor reviderades dock inte vid detta tillfälle.
Taxebilagorna antogs 2008 med viss revidering 2013. Sedan dessa har
lagstiftningen ändrats vilket innebär att prövningsnivåer och koder är
ändrade. Bilagorna bör därför ändras.
Taxebilaga 2 redovisar de fasta tillsynsavgifterna . Där har en anpassning
gjorts till de klassningskoder som finns i miljöprövningsförordningen
(2013:251). Detta medför att många koder som fanns i den tidigare taxan är
förändrade men tillsynstiden är likvärdig med tidigare taxa.
Taxebilaga 1 redovisar tidsåtgången i anmälningsärenden. Kunskapen har
ökat om hur stor tidsåtgången är i förhållande till den avgift som tas ut i olika
anmälningsärenden. Det innebär en justering av taxebilagan. Handläggning
avanmälningspliktiga verksamheter såsom hygienisk behandling, bassängbad samt skol- och fritidsverksamhet har fått nivåer utifrån hälsorisk och
storlek.
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat att
kommunen är skyldig att utöva tillsyn i frågan om radonhalten i bostäder och
lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen .
Förändring i taxan enligt strålskyddslagen är att fastighetsägare till bostäder
och lokaler som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet angående radon är avgiftsskyldiga.
Samhällsbyggnad s nämnden Bergslagen behandlade ärendet den 13 juni
2019, § 130 och förslår kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg ,
Ljusnarsberg och Nora besluta att anta bilaga 1 och 2 till taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa enligt strålskyddslagen.
Under utskottets behandling av ärendet diskuteras förslaget. Ordföranden
föreslår att ärendet förs till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt behandling .
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen förslag, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta bilaga 1 och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt
taxa enligt strålskyddslagen samt
att taxorna ska gälla från den 1 januari 2020.
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Förslag om utbetalning av partistöd
Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för
kommunalt partistöd. Reglerna reviderades den 27 september 2017, § 73.
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens
utgång.
Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen bifogas redovisningen.
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till
att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för
medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad
med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.
Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år,
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år.
Den aktuella granskaningen gäller partistödet för år 2018. Redovisning och
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande överlämnad den 20 februari 2019 en
skrivelse om förändrad mötesform för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .
Partierna i majoriteten, dvs Socialdemokraterna och partierna i Alliansen,
anser att det krävs en plattform för samtal mellan de politiska partierna.
Kommunstyrelsen kan utgöra den plattformen under förutsättning att
ledamöterna upplever att samtalssituationen känns förtrolig . Förslaget är
därför att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten
och media under innevarande mandatperiod.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har flyttat sina sammanträden till
samlingssalen på Hagby ängar. Flytten innebär att det skapas utökade
mötesytor mellan ledamöter och medborgare. Akustiken och belysningen är
bättre för ledamöter och medborgare och på sikt ökar kanske förutsättningarna för någon form av webbsändning .

Ett förslag till kommunikationsplan har tagits fram för att kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige ska uppfylla sina utåtriktade roller.
Följande aktiviteter föreslås i samband med kommunstyrelsens
sammanträden.
•

En kort mötessammanfattning skrivs i samband med kommunstyrelsens
sammanträden och publiceras genom olika kanaler.

•

Ett kort genomgång hålls av kommunstyrelsens ordförande för medierna
på plats eller via telefon direkt efter sammanträdena.

•

Partiernas företrädare finns tillgängliga för medierna via telefon och deras
kontaktuppgifter finns tillgängliga via nora.se.

Ordföranden föreslår att Miljöpartiet, under innevarande mandatperiod , ska
erbjudas en insynsplats i kommunstyrelsen med en ordinarie representant
och en ersättare. Insynsplatsen innebär närvarorätt men inte yttranderätt
eller förslagsrätt.
Representanten och ersättaren har rätt till sammanträdesarvode samt
reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst men inte inläsnings
arvode. För att kunna erhålla ersättning måste representanten och ersättaren
vara utsedda och namngivna av Miljöpartiet.
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I samband med fullmäktiges sammanträden i ny lokal på Hagby ängar
erbjuds partiernas företrädare att, före sammanträdet, finnas på plats för
frågor och samtal med kommunmedborgare under 30 minuter. Ersättning
utgår till respektive utsedd och namngiven gruppledare.
Information om det öppna mötestillfället sker via nora.se och sociala medier
samband med kallelsen till kommunfullmäktige. Partierna ansvarar själva för
sitt deltagande.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsen den 3 april 2019, § 38. Kommun
styrelsen beslutade att ärendet skulle föras till kommunfullmäktige för beslut
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkades på återremiss
och omröstning genomfördes. Resultatet av omröstningen var 20 ja-röster
och 12 nej-röster vilket innebar att ärendet återremitterades genom
minoritetsåterremiss enligt kommunallagen 5 kapitlet 50 §.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att det
som i förra förslaget till kommunikationsplan kallades snabbprotokoll ska,
för att inte missförstås, i stället benämnas mötessammanfattning. Det är
alltså enbart en kort sammanfattning av vad som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och
media under mandatperioden 2019-2022
att ovanstående ska gälla från och med kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2019 samt
att medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges
befintliga ram samt
att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående.
A

-

areSSign

"'"

Utdra ~styrkan de

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Kommunstyrelsen

Sida

150

Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bertil Roden (NP),
David Stansvik (V) , Conny Alfredsson (SO) och Pia-Maria Johansson (LPo)
avslag på utskottets förslag .
David Stansvik yrkar också på att insynsplats även innebär yttranderätt på
sammanträdena.
Pia-Maria Johansson yrkar också på
• att det inte ska skrivas en kort mötessammanfattning efter kommunstyrelsens sammanträde
Bertil Roden yrkar bifall till yrkandet.
•

att om att bifall från endast en tredjedel av ledamöterna räcker för att
ärendet ska föras till fullmäktige.
David Stansvik och Bertil Roden (NP) yrkar bifall till yrkandet.

•

att detta ärende ska föras till kommunfullmäktige för beslut.
Bertil Roden yrkar bifall till yrkandet.

•

att den som vill få en anteckning förd till protokollet ska få det utan
omröstning .
Bertil Roden yrkar bifall till yrkandet.

•

att istället för att stänga kommunstyrelsen helt kunna stänga delar av
mötet.
Bertil Roden yrkar bifall till yrkandet.

1. Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller utskottets förslag
röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej. Efter avslutad
omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 10 ja-röster
och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
2. Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande om att
ta bort "kort mötessammafattning" vilket avslås.
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3. Ordföranden ställer också proposition på David Stansvik yrkande om
insynsplatser vilket avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som avslår yrkandet röstar ja
och den som bifaller yrkandet röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar
ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 14 ja-röster och 1 nej-röst.
Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
4. Ordföranden ställer därefter proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande
om att det behövs endast bifall från en tredjedel av ledamöterna för att föra
ett ärende vidare till fullmäktige vilket avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som avslår yrkandet röstar ja
och den som bifaller yrkandet röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar
ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 10 ja-röster och 5 nej-röst.
Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
5. Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johansson yrkande att föra
ärendet till kommunfullmäktige för beslut vilket avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som avslår yrkandet röstar ja
och den som bifaller yrkandet röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar
ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 10 ja-röster och 5 nej-röst.
Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
6. Dessutom ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons
yrkande om att utan omröstning få anteckningar förda till protokollet vilket
avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som avslår yrkandet röstar ja
och den som bifaller yrkandet röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar
ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 10 ja-röster och 5 nej-röst.
Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
7. Slutligen ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons
yrkande om att stänga delar av sammanträdet vid behov vil ket avslås.
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Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och
media under mandatperioden 2019-2022
att ovanstående ska gälla från och med kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2019 samt
att medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Bertil Roden (NP),
Conny Alfredsson (SO) och David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för
egna yrkanden. Pia-Maria Johansson meddelar att skriftlig reservation ska
lämnas.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges
befintliga ram samt
att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr ks2019-093 Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot beslutet att stänga kommunstyrelse
från press och allmänhet.
Det syfte som anges om förtroliga mötesformer har inte tidigare varit ett problem för
ledamöterna. Redan idag finns också former för att stänga kommunstyrelsen under
vissa punkter
Det pågår en översyn över organisationen och politiskt arbetar majoriteten för ett
livfullare kommunfullmäktige
För att nå ett livfullare fullmäktige krävs att medborgarna känner sig delaktiga och
känner att de kan påverka. För att kunna påverka krävs förberedelse
Vi menar att stänga kommunstyrelse gynnar inget av ovanstående- tvärtom
Det tagna beslutet med nedröstning av tilläggsattsatserna leder till ökad slutenhet där
majoriteten centrerar makten för både beslut och vad som kommer till pressens
kännedom och därmed medborgarnas
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Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Alla svenska kommuner har enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap krav på sig att varje ny mandatperiod upprätta en risk- och
sårbarhetsanalys för kommunens geografiska område.
Kommunens säkerhetskoordinator har tillsammans med Örebro kommuns
säkerhetshandläggare och representanter från Nora kommuns verksamheter, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Norabostäder AB samt Nora Fastigheter AB
samlat in material och deltagit i diskussioner och värderingar av risker.
Resultatet av detta utgör Nora kommuns risk- och sårbarhetsanalys.
Dokumentet omfattas av ett flertal olika inriktningar där huvuddelen utgör en
analys över ett antal förutbestämda risker. Analysen redovisar sårbarheter
och har mynnat ut i ett antal förslag till åtgärder. Den ska utgöra grunden för
kommunens krisberedskap och vara implementerad i alla kommunala
verksamheter.
Analysen visar exempel på risker som bedöms som särskilt kritiska och som
vid en inträffad händelse kan innebära stor påverkan på samhället i stort. För
några risker finns tydliga sårbarheter inom både kommunala och icke
kommunala verksamheter.
I slutet av rapporten uppmärksammas de sårbarheter inom krisberedskap
som finns inom kommunen samt åtgärdsförslag för mandatperioden.
Övriga inriktningar som uppmärksammas i dokumentet är en generell
beskrivning över kommunen samt identifiering av samhällsviktig verksamhet
och kritiska beroenden.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden att
analysen ska gälla till och med 2023.
På grund av att några ledamöter fått handlingarna sent eller inte alls föreslår
ordföranden att ärendet tas upp på kommunstyrelsen den 16 oktober.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet tas upp för behandling på kommunstyrelsen den 16 oktober

2019.
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Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalen år 2019-2021
Bergslagsdiagonalen har lämnat en inbjudan om Partnerskap Bergslagen
för åren 2019-2021 . Kommundirektören har den 13 augusti 2019 överlämnat
en skrivelse i ärendet.
Bergslagsdiagonalen är, sedan 1994, ett organiserat samarbetsprojekt
mellan 15 kommuner och regioner. Under verksamhetstiden har syftet för det
gemensamma arbetet varit att genom aktiviteter stödja regionförstorning och
stärka det mellansvenska inlandets tillväx!- och konkurrenskraft.
Det senaste treåriga samarbetsavtalet för Bergslagsdiagonalen upphörde i
och med utgången av år 2018. Nora kommun deltog inte i det samarbetsavtalet.
Ledningsgruppen för Bergslagsdiagonalen rekommenderar nu berörda
regioner och kommuner att delta i det fortsatta samarbetet för stråket
Bergslagsdiagonalens utveckling under åren 2019-2021. Arsavgiften för
Nora kommun är 30000 kronor per år. Totalt 90 000 kronor under den här
treårsperioden.
Kommundirektören föreslå att kommunstyrelsen tackar nej till Bergslagsdiagonalens inbjudan om partnerskap under 2019-2021 . Då Nora kommun
inte deltog i senaste samarbetsavtalet påverkas inga avtal eller pågående
projekt för Nora kommuns del.
Kommunen samarbetar aktivt med Region Örebro län och Trafikverket i
infrastrukturfrågor och kommunen har valt att budgetera för lokala
infrastruktursatsningar och söker pengar ur Länstransportplanen. Ett
samarbete pågår också inom Bergslagsakademin, dock inte med fokus
på infrastrukturfrågor.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka nej till inbjudan att ingå i Partnerskap Bergslagsdiagonalen år
2019-2021.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V)
bifall till utskottets förslag .
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Ekonomirapport 2, januari-juli 2019
Ekonomiavdelningen har sammanställt en ekonomisk rapport för tiden
januari-juli 2019.
Nora kommun prognostiserar ett budgetöverskridande på 9 866 000 kronor
som innebär ett negativt bokslutsresultat på 4 714 000 kronor. Kommunen
budgeterade ett förväntat positiva resultat om 5 152 000 kronor.
Prognosen grundas på att kommunens beslutade effektiviseringskrav på
15 516 000 kronor inte genomförs under året. De åtgärder som bidrar till
reduceringen av effektiviseringsbehovet har till största delen berott på
översyn av årets budget relaterat till senaste årens utfall. Inga beslut för
effektiviseringsåtgärder är tagna vid prognostillfället.
Anslagen för oförutsedda kostnader förväntas tas i anspråk under året.
Centrala lönerevisionsanslaget kommer att fördelas till verksamheterna när
lönerevisionsprocessen är klar. Anslaget för heltidsresan förväntas inte
förbrukas under året i och med att uppdraget ska genomföras inom
verksamheternas befintliga budgetramar.
Av det förväntade negativa bokslutsresultatet svarar de gemensamma
övergripande verksamheterna för 864 000 kronor i budgetöverskridande.
Det beror främst på årets kända kostnader för vinterväghållningen .
Kultur- och fritidsverksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om
700 000 kronor som grundas främst på att större delen av kulturskolans
personalresurs började sin tjänstgöring i juni.
Området förskola och skola förväntas redovisa ett budgetöverskott om
3 550 000 kronor grundat främst på lägre interkommunala kostnader och
ökade intäkter för barnomsorgsavgifter.
Hemtjänsten och särskilt boende förväntas kosta 1 850 000 kronor mer än
budgeterat, grundat på ökade vikariekostnader på grund av frånvaro!
sjukskrivningar samt ökade resekostnader.
Funktionsstöd samt lndivid- och familjeomsorgens verksamheter förväntas
kosta 7 100 000 kronor mer än budgeterat, grundat på ökade personalkostnader och nya externa placeringar.
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Finansförvaltningens prognostiserade budgetöverskott om 3 648 000 kronor
grundas på Kommuninvests överskottsutbetalning som härrör till deras
resultat år 2018 och den preliminära slutavräkningen av kommunens
skatteintäkter.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Beredningen för välfärds förslag till barn- och ungdomsplan
arbetas in i barn- och ungdomsutskottets verksamhet
Beredningen för välfärd tog under mandatperioden 2014-2018 fram ett
förslag till barn- och ungdomsplan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 93 och beslutade
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för hantering.
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 12 juni 2019, § 173,
diskuterades beredningens förslag. Fullmäktige fattade dock inte något
beslut om att anta planen. Däremot beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att barn- och ungdomsplanen arbetas in i
barn- och ungdomsutskottets verksamhet.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att beredningens förslag till barn- och ungdomsplan överlämnas till barn- och
ungdomsutskottet för att finnas med som underlag för arbetet inom utskottets
verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Protokollsutdrag till
ct.U-(..

V.::-ru.-S

Utdragsbestyrkande

I

A

IJ

f

!J

J

~

VuJ:s Cv~

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN

$ammantradesdalum

Kommunstyrelsen

2019-09-11

Ks § 106
Lu § 34

Sida

159

dnr ks2019-221

Förslag till revidering av reglemente och arbetsordning för
kommunstyrelsen
Ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning
har tagits fram . Revideringen av reglementet gäller ett tillägg om att även
kommunstyrelsens vice ordföranden med automatik ska vara kommunalråd.
Sedan tidigare har detta enbart gällt kommunstyrelsens ordförande.
Revideringen av arbetsordningen gäller i huvudsak en anpassning till den
nya kommunallagen som började gälla 1 januari 2018. Men också förslaget
om att kommunstyrelsens möten ska hållas stängda under mandatperioden
2019-2022 samt förslaget om insynsplatser i kommunstyrelsen . Kommunfullmäktige behandlar ärendet på sammanträde den 8 maj 2019.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente och
arbetsordning.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Svar på motion 3/2019 om koldioxidbudget
Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 8 maj 2019,

§ 29.
Motionären föreslog:
att kommunstyrelsen får i uppdrag at! upprätta koldioxid budget för Nora
kommun med start budgetåret 2021 .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017 , § 70, om riktlinjerför
handläggning av motioner och medborgarförslag .
Under rubriken Handläggningsrutiner, Svar direkt utan beredning står
följande: "om kommunstyrelsen inte delar motionenlmedborgarförslaget eller
inte kan prioritera förslaget inom givna ekonomiska ramar ska styrelsen
föreslå kommunfullmäktige alt förslaget avslås. "

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Svar på motion 4/2019 om avknoppning av städ från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 8 maj
2019, § 30.
Motionären föreslog :
att majoriteten tar upp frågan med övriga kommuner i norra länsdelen och
antingen enas om att knoppa 1055 städ från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen eller ändra i förbundsordningen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att
kommundirektörerna i KNÖL-kommunerna har i uppdrag att se över
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens grunduppdrag. Översynen ska
genomföras med hjälp av konsultstöd under hösten och återrapporteras i
KNÖL-ks.
Med anledning av att en översyn ska genomföras av hela organisationen
yrkar ordföranden på att motionen avslås , vilket godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bes luta
att avslå motionen.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att
ärendet ska anses besvarat.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot eget förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande .
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen sak anses besvarad.
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Svar på motion 6/2019 om att återinrätta demokratiberedningen
Bir9itta Bor9 (L) överlämnade motionen på fullmäktige den 12 juni 2019,
§ 81 .
Motionären föresl og:
att en demokratiberedning inrättas under hösten och där samtliga partier
ingår.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att i den
utredning som KPMG gör om den politiska organisationen ingår att se över
fullmäktiges beredningar. Ordföranden föreslår därför att motionen ska anses
besvarad, vilket godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad .

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Svar på medborgarförslag 2/2019 om utveckling av sopsortering
Tina Hassberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 8 maj 2019, § 33.
Förslagsställaren föreslog :
att det av komposterat matavfall utveckas biogas som kan användas för drift
av bussar och annan kommunal trafik samt
att ett påbud ska gå ut om att alla fastighetsägare åläggs att se till att det
finns tillräckligt med komposterings- och sopsorteringskärl.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ordföranden informerar om att det sedan tidigare finns en utredning att
utveckla biogas av matavfall och att det då visade att produ ktionen är
alldeles för liten. Dessutom finns det för lite medel att investera. Ordföranden
yrkar därför på att medborgarförslaget avslås, vilket godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Svar på medborgarförslag 3/2019 om gaturenhålIare
Tina Hassberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 8 maj 2019, § 34.
Förslagsställaren föreslog:
att tjänster som gaturenhålIare ska införas och de ska förses med
sop-kvastar, skyfflar och vagnar istället för de fossildrivna blåsapparater
som används idag .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden avslag på
medborgarförslaget, vilket godkänns.
De medarbetare på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som har
liknande arbetsuppgifter som motionären beskriver arbetar redan idag med
manuella redskap och använder lövblåsarna i stort sett endast när höstlöven
ska samlas ihop.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Svar på medborgarförslag 6/2019 om kommunstyrelsens möten
William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman överlämnade förslaget
på fullmäktige den 8 maj 2019, § 37.
Förslagsställarna föreslog:
at! alla beslut som minskar medborgarnas tillgång till den politiska och
demokratiska processen i Nora, som exempelvis at! stänga kommunstyrelsens möten för allmänhet och media, ska baseras på en grundlig
medborgardialog alternativt en folkomröstning.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden avslag på
medborgarförslaget, vilket godkänns.
Utskottet har på dagens sammanträde behandlat ett ärende om att stänga
kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslaget.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V)
och Pia-Maria Johansson (LPo) avslag på utskottets förslag .
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandena
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Conny Alfredsson (SD)
och David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
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Begäran om yttrande - planbesked Fibbetorp 1:1 m fl i Nora
kommun
Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Råbäcks Egendom
Aktiebolag inkommit en ansökan om plan besked avseende ändring av
detaljplan. Sökande vill ändra markanvändningen från flerbostadshus till
radhus, Yz plans parhus och enplansvillor til l friliggande bostäder utformat i
kvarter med gemensam lekplats och rekreationsområde. Sökande önskar
också att gata och allmän plats ska vara kommunalt.
Gällande detaljplan för Rosenhäll härrör från 1992, men genomfördes inte då
p.g.a. fastighetskrisen. Fastighetsägaren gjorde 2007 en ansats att genomföra delar av detaljplanen och marknadsförde ett projekt med 17 nyckelfärdiga villor. Gensvaret bedömdes dock inte tillräckligt starkt för att
fastighetsägaren skulle dra igång projektet.
Fastighetsägaren gör nu bedömningen att gällande detaljplan inte kan
genomföras och önskar därför att ny detaljplan upprättas enligt vad som
beskrivs ovan. Ändringen till enskilt från kommunalt huvudmannaskap för
allmän platsmark innebär en fördyring för kommunen som måste tas hänsyn
till vid tecknande av exploateringsavtal.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka positivt plan besked enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag
med motiveringen att den bebyggelse som föreslås bedöms bättre motsvara
efterfrågan på bostadsmarknaden i Nora än vad som fallet i gällande
detaljplan.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Håkan Kangert (M)
bifall till utskottets förslag .

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .

~ Sign
Utdrag sbestyrka nd e

Protokollsutdrag till

SY:>'\:)

V\

~ IM-~'--

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-11

Ks § 114
Bu § 14

Sida

167

dnr Ks2019-337

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska enhet 2019
Målsättningen för elevhälsan är att främja eleverna hälsa och utveckling.
Verksamheten ska företräda eleverna i skolan och lyfta fram barnperspektivet. Elevhälsa ska ha ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv för
att stödja och stärka elevernas utveckling mot skolans mål.
Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa med målsättning att stödja
eleverna utveckling mot målen. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och pedagogiska insatser. Skolsköterskor och
skolläkare utgör den medicinska kompentensen i kommunens elevhälsa som
också innehåller psykologisk, psykosocial samt specialpedagogisk
kompetens . Huvudman och vårdgivare för Elevhälsans medicinska enhet i
Nora kommun är kommunstyrelsen. Vårdgivaren ansvarar för att medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska för enheten utses då verksamhetschefen
saknar hälso- och sjukvårdskompetens. Dock har verksamhetschefen det
yttersta ansvaret för enheten. Vårdgivaren ansvarar för dokumentation av
hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom
verksamheten .
Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att hindra
vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för den som
önskar ta del av den.
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska enhet
för år 2019.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till svar på revisionsrapport "Granskning av Elevhälsan
och samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst".
Nora kommun har avtal med KPMG angående konsulttjänster inom
revisionsområdet. KPMG fick i uppdrag av kommunrevisorerna att under
hösten 2018 granska funktionen elevhälsan och dess samverkan med
kommunens socialtjänst. Sammanfattningsvis visade KPMG :s granskning
"att kommunens elevhälsa bedrivs i enlighet med gällande styrdokument,
men att verksamheten bör följas upp inom ett par områden". Skolchefen har
besvarat följande uppföljningsområden:
1) Kommunen ska se till att personal agerar i enlighet med gällande
lagstiftning och genast anmäler till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
2) Kommunstyrelsen ska se till att information lämnas till den som gjort
orosanmälan om så begärs.
3) Kommunstyrelsen bör följa upp vilka förutsättningar rektor har att i arbetet
med elevers måluppfyllelse få stöd aven samlad elevhälsa och vid behov
vidta åtgärder.
4) Kommunstyrelsen bör följa upp att elevhälsan främst kan vara hälsofrämjande och förebyggande och vid behov vidta åtgärder.
5) Kommunstyrelsen bör följa upp samverkan och samsyn mellan förskola,
skola och socialtjänst i arbetet med barn och unga och vid behov vidta
åtgärder.

Barn- och ungdomsutskottet föreslog 2019-03-12, § 3, kommunstyrelsen att
ställa sig bakom y1trandet och anta det som eget.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-03, § 44 och anser att
svaret under uppföljningsområde 2 är ofullständigt och att barn- och
ungdomsutskottet får i uppdrag att åtgärda brister i rutiner enligt 14 kap
1 § SoL. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Vid dagens sammanträde med barn- och ungdomsutskottet föreligger
skolchefens reviderade svar på revisionsrapporten.
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom yttrandet och anta det som eget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Protokollsutdrag till

'?w
Utdrag s b~ styrkande

I

scrre-fY\.- CL.

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-11

Ks § 116
Su § 23

Sida

169

dnr ks2019-291

Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Arbetet med ekonomiskt bistånd styrs främst av socialtjänstlagen med
tillhörande förordningar men också av rättspraxis samt av kommunala
riktlinjer. De kommunala riktlinjerna är ett dokument som ses över
kontinuerligt och vid behov revideras.
Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i arbetet med en
rättssäker utredning och behovsbedömning. Det är viktigt att poängtera att
riktlinjerna inte innebär någon inskränkning i den enskildes rätt att få en
individuell prövning av sin ansökan. Va~e beslut ska vara baserat på den
enskilda individens behov.
I aktuell revidering har justeringar gjorts utifrån nya vägledande domar. De
flesta av förändringar är förtydliganden främst för att underlätta handläggningen för socialsekreterarna i det vardagliga arbetet och för att få en
rättssäker handläggning.
De förändringar som gjorts i denna revidering och som är nya avser tillägg
om offentlighets- och sekretesslagen (s. 6), GDPR (s. 9), handläggningsrutin
vid fordonsinnehav (s. 13), utbetalning med kontantkort (s. 15), växelvis
boende (s. 20), juridiska kostnader (s. 27), frågor om dator och intemet och
möjlighet att konsultera förtroendetandläkare (s. 33).
Förtydliganden har gjorts avseende hemförsäkringar (s. 21 ) och vad som
gäller vid föräldraledighet (s. 33). Rutinen för ungdomar och eget boende har
ändrats till viss del (s. 24).
Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) ett tiJIäggsyrkande att TV-avgift stryks i riktlinjerna eftersom TV-avgiften inte finns kvar
längre. Tom Rymoen (M) yrkar på förslag till beslut att anta de reviderade
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande.
Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta enligt förslag till beslut
och finner att utskottet beslutat enligt förslag till beslut. Ordförande frågar
utskottet om utskottet kan besluta i enlighet med Bengt Magnussons tilläggs
yrkande och finner att utskottet beslutat i enlighet med Bengt Magnussons
tilläggsyrkande.
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Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
att TV-avgift stryks i riktlinjerna

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Håkan Kangert (M) på
att ärendet återremitteras till socialutskottet för att förtydliga vilka ändringar
som är gjorda.
David Stansvik (V) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Fredrik Munkvold (S) och Birgitta Borg (L) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition på utskottets förslag och finner att
det bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr ks2019-292

Förslag till revidering av riktlinjer för vuxna med missbruk!
beroendeproblematik
Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggningen av ärenden inom kommunens
verksamhet för vuxna med missbruk och beroendeproblematik. Riktlinjerna
tar sin utgångspunkt i socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
Riktlinjerna styrs även av de nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevården och rättspraxis . Riktlinjernas syfte är att verka vägledande
socialtjänstens arbete med målgruppen samt att ge en övergripande allmän
information om hur arbetet bedrivs.
De förändringar som gjorts i denna revidering är: Spel om pengar har lagts
till (s. 2), förtydligande kring barnkonventionen (s. 2), förhandsbedömning
som egen rubrik (s. 3), social praktik/anpassad sysselsättning finns med som
insats (s. 5 och 6). Därutöver har ett avsnitt om olika yttranden lagts till (s. 8).
Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) ett tilläggsyrkande att ta bort behandlingarna med hjälp av akupunktur i riktlinjerna
eftersom det inte är en evidensbaserad metod. Bengt Magnusson yrkar
också ett tilläggsyrkande att på sida 7 i riktlinjerna skriva in meningen
"Barn och unga som anhöriga ska särskilt beaktas". Tom Rymoen (M) yrkar
på förslag till beslut att anta de reviderade riktlinjerna för vuxna med
missbruk/beroendeproblematik.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och två tilläggsyrkanden
från Bengt Magnusson. Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta
enligt förslag till beslut. Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta
enlighet med Bengt Magnussons tilläggsyrkande att ta bort akupunktur och
finner att utskottet avslår tilläggsyrkandet. Ordförande frågar utskottet om
utskottet kan besluta i enlighet med Bengt Magnussons tilläggsyrkande att
skriva in mening om Barn som anhöriga på sidan 7 och finner att utskottet
beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta de reviderade riktlinjerna för vuxna med missbruk/beroendeproblematik
att på sidan 7 i riktlinjerna lägga till meningen "Barn och unga som anhöriga
ska särskilt beaktas"
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Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande att
stryka akupunktur i riktlinjema.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att
under rubriken 5 Insatser till personer med missbruk eller beroende, stycket
om NADA, stryks ur riktlinjerna eftersom det inte är en evidensbaserad
metod.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot eget ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

Kommunstyrelsen beslutar
att anta de reviderade riktlinjerna för vuxna med missbrukIberoendeproblematik
att på sidan 7 i riktlinjerna lägga till meningen "Barn och unga som anhöriga
ska särskilt beaktas" samt
att stycket om NADA stryks.
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dnr ks2019-375

"Vinnovaprojektet" - samverkan med civilsamhället
Socialchefen informerar om att frågan varit uppe i olika nätverk inom
regionen, bland annat socialchefsgruppen. Det har tidigare varit ett projekt
som nu ska utökas att innefatta fler kommuner. Nu finns förfrågan till Nora
kommun att ingå i projektet genom att teckna avsiktsförklaring för deltagande
i projektet.
Syftet med projektet är att samverkan mellan det offentliga och det civila
samhället leder till att medborgaren kan erbjudas bättre stöd, vilket i
förlängningen leder till såväl en mer effektiv användning av samhällets
resurser som bättre folkhälsa.
Projektmålet är att skapa nya samverkansformer och överenskommelser
mellan närsjukvård, socialtjänst och civilsamhällesorganisationer med social
inriktning.
Regionen driver projektet genom projektledare och Nora kommun bidrar
genom att avsätta 10 procent aven tjänst under projektperioden, 2020-2021.
Under behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) att socialutskottet
föreslår kommunstyrelsen besluta att Nora kommun ska ingå i projektet
och underteckna avsiktsförklaringen.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om utskottet
kan besluta enligt förslag till beslut. Ordförande finner att utskottet beslutar
enligt förslag till beslut.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Nora kommun ska ingå i Vinnovaprojektet och underteckna avsiktsförklaringen

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden och
Solveig Oscarsson (S) bifall till utskottets förslag.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på utskottets förslag .
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande .
Justerares sign
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dnr ks2019-376

Förslag till uppdrag inom äldreomsorgen och särskilt boende
Ordföranden informerar om att i Regionens planering för byggnation av
kvarteret Rosen är nytt särskilt boende för äldre färdigt år 2023. Ordförande
informerar också om att det ofta blir överklaganden på den här typen av
byggnationer som gör att färdigställandet brukar kunna dra ut på tiden .
Ordförande vill att utskottet diskuterar olika alternativa lösningar i händelse
av att behov av fler platser inom äldreomsorgen uppstår innan ett nytt särskilt
boende för äldre är färdigt.
Under behandling av ärendet yrkar ordföranden på att socialutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra till socialchefen att ta fram förslag på
alternativa lösningar om behov av fler platser uppstår inom äldreomsorgen
innan nytt särskilt boende står färdigt.
Ordföranden yrkar också på att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta att uppdra till socialchefen att planera för trygghetsboende på
Tullbackagården den dag verksamheten flyttar till det nya särskilda boendet
för äldre.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar utskottet om
utskottet kan besluta enligt förslag till beslut. Ordförande finner att utskottet
beslutat enligt förslag till beslut.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till socialchefen att ta fram förslag på alternativa lösningar om
behov av fler platser uppstår inom äldreomsorgen innan nytt särskilt boende
står färdigt
att planera för trygghetsboende på Tullbackagården den dag verksamheten
flyttar till det nya särskilda boendet för äldre.
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas ledamöterna om att
stryka utskottets förslag till den andra att-satsen och i stället ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna att bygga om Tulibackagården till trygghetsboende eller till annan verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till socialchefen att ta fram förslag på alternativa lösningar om
behov av fler platser uppstår inom äldreomsorgen innan nytt särskilt boende
står färdigt samt
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna att bygga om
Tullbackagården till trygghetsboende eller till annan verksamhet.
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Delegationsbeslut
1

2019-06-13. Ekonomichefen - Beslut att förlänga det sista året för
ramavtal på ekologiskt kravmärkt mjöl. (dnr ks2016-398)

2

2019-07-10. Ekonomichefen - Beslut om prolongering för
länsupphandling av sjukvårdsmaterial. (dnr ks2017-S07)

3

2019-06-13. Ekonomichefen - Beslut att förlänga det sista året för
ramavtal på livsmedel del "Färskt kött: vilt, nöt och lam".
(dnr ks2017-S0S)

4

2019-07-26,08-19. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärenden. Beslut med anledning av personuppgiftsincidenter som
inträffade den 12juli, 120ch 14 augusti 2019. (dnrks2019-024)

S

2019-0S, 07-11,08-20. Säkerhetssamordnaren - Beslut om
markupplåtelse. (dnr ks2019-034)

6

2019-06-2S. Kommundirektören - Förordnande av tf kommundirektör.
(dnr ks2019-048)

7

2019-08-26, 09-10. Kommundirektören - Tecknande av avtal,
februari-juni 2019. (dnr ks20 19-049)

8

2019-0S-17. Chefen för tillväxt och utveckling - Beslut om föreningsbidrag 2019. (dnr ks2019-0S8)

9

2019-06-28. Kommundirektören - Beslut att utse attestanter och
ersättare. (dnr ks2019-06S)

10

2019-0S-22,08-14,26. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter
för investering. (dnr ks2019-080)

11

2019-04-16. Ekonomichefen - Beslut att teckna leveranskontrakt för
IT-produkter. (dnr ks2019-142)

12

2019-0S-21 . Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende. Beslut att utse Arets idrottsprestation, Arets föreningsledare,
Arets idrottsledare. (dnr ks2019-271)

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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Delgivningar
13

2019-06-04. Länsstyrelsen - Beslut om avslag för kompensationsstöd
2016. (dnr ks2017-214)

14

2019-06-19. Dataskyddsombudet - Rapport med anledning av nya
dataskyddsförordningen, GDPR. (dnr ks2018-614)

15

2019-09-05. Skogsstyrelsen - Beslut om stöd till Nokås.
(dnr ks20 19-071 )

16

2019-06-18. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Beslut i
nämnden 2019-06-13, § 144, om ändring av detaljplan, upphävande av
fastighetsindelningsbestämmelser för kv Stockrosen. (dnr ks2019-088)

17

2019-06-14, 24. Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner - Utdrag
från protokoll från fullmäktiges sammanträden om ändring i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente. (dnr ks2019-177)

18

2019-06-14,24. Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner- Utdrag
från protokoll från fullmäktiges sammanträden om taxa för prövning och
tillsyn enligt lagen om tobak och liknade produkter, alkohol och handel
med vissa receptfria läkemedel. (dnr ks2019-178)

19

2019-05-15. Dalkarlsbergs föräldrastyrelse - Protokoll från möte
den 15 maj 2019. (dnr ks2019-182)

20

2019-06-14. Lindesbergs kommun - Utdrag från protokoll från
fullmäktiges sammanträde den 20 maj 2019, § 104, om årsredovisning
för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018. (dnr ks2019-207)

21

2019-06-19. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag från
direktionsprotokoll från sammanträde den 14 juni 2019, § 75, om förslag
till kommentarer till revisorernas granskning av årsredovisning 2018.
(dnr ks2019-207)

22

2019-06-14, 24. Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner- Utdrag
från protokoll från fullmäktiges sammanträden om revidering av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens taxa för markåterställningsarbeten. (dnr ks2019-235)

23

2019-06-14. Lindesbergs kommun - Utdrag från protokoll fört vid
fullmäktiges sammanträde den 10 juni 2019, § 128, om årsredovisning
2018 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. (dnr ks2019-238)
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24

2019-05-10. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag från
direktionsprotokoll från möte den 26 april 2019, § 63, om rapport och
prognos för vinterväghållning 2019. (dnr ks2019-264)

25

2019-06-18. För kännedom : Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Svar på remiss från Bergstaten om synpunkter över ansökan om
undersökningstillstånd för området Vikersvik nr 1. (dnr ks2019-275)

26

2019-06-26. För kännedom: Beslut från Bergstaten till Olandbrava
Exploration, Enskede, om att bevilja undersökningstillstånd för området
Vikersvik nr 1. (dnr ks2019-275)

27

2019-05-27. Länsstyrelsen - Beslut om bidrag för kulturreservvärd i
Pershyttans bergsmansby. (dnr ks2019-284)

28

2019-06-14. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut till Lindesbergs
kommun om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
(dnr ks2019-307)

29

2019-06-17. Skolverket - Beslut om statsbidrag för stärkt likvärdighet
och kunskapsutveckling 2020. (dnr ks2019-310)

30

2019-07-08. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd till
markberedning och återplantering av skog inom fornlämning,
Nora kommun (dnr ks2019-323)

31

2019-08-06. Länsstyrelsen - meddelande om anmälan till den nationella
planen för moderna miljövillkor. (dnr kS2019-357)

32

2019-06. Arsredovisningar 2018 för stiftelser förvaltade av Nora
kommun. (dnr ks2019-379)

33

2019-09-04. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut till Naturvårdsverket
om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk under
sökning i form av schaktningsövervakning. (dnr ks2019-393)

34

2019-05-22. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från
sammanträde den 15 maj 2019.

35

2019-05-24. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från
sammanträde den 15 maj 2019.

36

2019-06-18. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från
sammanträde den 13 juni 2019 samt utdrag § 132, om uppdrag att ta
fram en arkitekturpolicy för samverkanskommunerna.
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2019-06-19,20. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll frän
sammanträde den 12juni 2019 samt utdrag §§ 28-31 .

38

2019-06-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionsprotokoll frän möte den 14 juni 2019, §§ 72-74, 77.

39

2019-06-24. Arbogaäns vattenförbund - Protokoll frän ordinarie
förbundsstämma den 29 maj 2019.

40

2019-06-26. Regionala samverkansrädet - Protokoll frän möte den
14 juni 2019.

41

2019-08-28. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll frän
sammanträde den 21 augusti 2019.

att godkänna redovisningen .
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Delegationsbeslut, utskottens beslut
1

Ledningsutskottets beslut 2019-08-28 §§ 57, 61-62

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.
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dnr ks2019-039

Kommundirektören informerar
Revisorerna kommer inom kort at! skicka ut en enkät till samtliga ledamöter
och ersättare i kommunstyrelsen och fullmäktige. De är angelägna om at!
samtliga besvarar enkäten.

Rekrytering av ny HR-chef pågår och intervjuer beräknas ske under oktober.

Rekryteringen av kanslichef är avslutad. Ny kanslichef börjar den
25 november.

Ny upphandlare börjar v 38
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Förslag till behandling av rapport om utvärdering av den politiska
organisationen
Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunstyrelsen
beslutade den 29 november 2017, § 148, att en utvärdering av den politiska
organisationen skulle genomföras och att den, om möjligt, skulle genomföras
av kommunens revisorer. Revisorerna avböjde dock.
En upphandling genomfördes under 2018 och uppdraget gick till KPMG.
Utvärderingen genomfördes under våren 2019 och en slutrapport
redovisades för den politiska styrgruppen i juni 2019.

Styrgruppen föreslår att KPMG redovisar resultat med förslag till förändringar
och förbättringar för kommunfullmäktiges ledamöter.
Kommunstyrelsen beslutar
att KPMG redovisar resultatet av utvärdering av den politiska organisationen
med förslag till förändringar och förbättringar på ett av kommunfullmäktiges
sammanträden
att uppdra till kommundirektören att KPMG :s rapport därefter sänds på
remiss till de politiska partier som har representation i fullmäktige samt
att resultatet av remissen redovisas på kommunstyrelsen.
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 11/9 2019
Närv,

Närv,

beslut

ej be- ~101:1

Ledamöter
V ord f
Ordf

slut

Omröstningar

Ja

Nei

I

Avs

§101:3
Ja

Solveig Oscarsson (S)

X

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

X

Jonas Akerman (S)

-

Susanne Forsberg (C)

X

X

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

X

X

X

Kent Nilsson (S)

X

X

X

Susanne Lindholm (KO)

X

X

X

X

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

X

Oavid Stansvik IV)

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hans Knutsson (S)

Bertil Roden (N P)

l §§ 97-119

1&& 97-109

Conny Alfredsson (SO)
Bengt Magnusson (LPo)

l §§ 97-115

Nei

X

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)

§§97-119

Bengt Svensson (M)

X

X

X

Ursula Steffensen (S)

X

x

X

Jörgen Sateraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)
John SundelI (KO)
§§ 108-124

Margaretha Eriksson (S)

X

§§ 110-124

Jan Ulfberg (L)

X

Therese Hoikkala (V)
§§ 116-124

Fredrik Munkvold (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Jan Rylander (NP)

X

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

Antal

10

5

14

1

Av~
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 11/92019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter
V~df

Ordf

slut

OmröstninQar

I ~ 101:4
Ja

Nej

~

Avs

101:5

Ja

Nej

Solveig Oscarsson (S)

X

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

X

Jonas Akerman (S)

-

Susanne Forsberg (C)

X

X

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

X

X

X

Kent Nilsson (S)

X

X

X

Susanne Lindholm (KO)

X

X

X

X

X

X

Birg itta Borg (L)

X

X

X

Oavid Stansvik (V)

X

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

X

Bertil Roden (N P)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hans Knutsson (S)

Conny Alfredsson (SO)

l§i97-119

I §§

97-109

Bengt Magnusson (LPo)
I §§

97-115

Bror-Erik Israelsson (S)

§§97-119

Bengt Svensson (M)

X

X

X

Ursula Steffensen (S)

X

x

X

Jörgen Sateraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)
John SundelI (KO)
§§ 108-124

Margaretha Eriksson (S)

X

§§ 110-124

Jan Ulfberg (L)

X

Therese Hoikkala (V)
§§ 116-124

Fredrik Munkvold (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Jan Rylander (NP)

X

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

Antal

10

5

10

5

Avs

'W)
., t;
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 11/9 2019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

§ 101:6

slut

Ja

Ledamöter
Yard f
Ordf

Omröstningar

Solveig Oscarsson (S)

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

Jonas Akerman (S)

-

Susanne Forsberg (C)

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

X

X

Kent Nilsson (S)

X

X

Nej

X

Susanne Lindholm (KO)

1&&97-107

X

X

Hans Knutsson (S)

1&&97-119

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

Oavid Stansvik (V)

X

X

Pi a-Ma ria Johansson (LPo)

X

X

Bertil Roden (N P)

X

X

X

X

X

X

Conny Alfredsson (SO)

§§ 97-109

Bengt Magnusson (LPo)
§§97-115

Bror-Erik Israelsson (S)

§§97-119

Bengt Svensson (M)

X

X

Ursula Steffensen (S)

X

x

Jörgen Sateraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)
John SundelI (KO)
§§ 108-124

Margaretha Eriksson (S)

X

§§ 110-124

Jan Ulfberg (L)

X

Therese Hoikkala (V)
§§116-124

Fredrik Munkvold (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Jan Rylander (NP)

X

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

Antal

10

5

I§
Avs

Ja

Nej

Av~

