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Utredning förutsättningar mobil förskoleavdelning
Skolchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet.
Ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsutskottet fick under hösten
2020 skrivelser om förskolesituationen i Järnboås. Mot bakgrund av
dessa synpunkter beslutade kommunstyrelsen den 9 september 2020, §
101, att ge kommundirektören i uppdrag att utreda beläggningen på
förskolan i Järnboås nu och i framtiden och ta fram förslag på flexibla
åtgärder.

(

Utredningen presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den
10 februari 2021. Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen var att i
nuläget inte gå vidare med åtgärder för utbyggnad av Järnboås
förskolan.

(

Kommunstyrelsen beslutade den 1 0 februari 2021, § 11, att ge
förvaltningen i uppdrag att gå vidare med åtgärder för utbyggnad av
förskolan i Järnboås, i första hand med moduler.
Den 14 april 2021, § 49, beslutade kommunstyrelsen att anta
uppdragsdirektiv för arbetet med utbyggnaden av Järnboås förskola och
att uppdraget skulle redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den
8 september 2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 107 att
uppdragsdirektivet utökas med att även utreda förutsättningarna för att
skapa en mobil förskoleavdelning i Nora kommun.

(

Förvaltningen menar fortfarande att varken förskolebuss eller modul
behöver införskaffas eftersom behovet av platser vid Järnboås ändå kan
tillgodoses både på kort och lång sikt. En förskolebuss kan vara en
flexibel lösning för Järnboås förskola om det skulle behövas utökas
platser där och även i kommunen som helhet. I utredningen presenteras
leasing- och inköpsalternativ. Inköp av förskolebuss med 24 platser
kostar ca 4 000 000 för bussen och ca 3000 kronor i serviceavtal och
sedan tillkommer andra kostnader såsom exempelvis städning,
drivmedel och försäkring. Beräknad månadskostnad exklusive inköp
eller leasing är minst 18 000 kronor.

(

Förvaltningen menar att förskolebuss för Nora kommun som helhet bör
ingå i den utredning som ska göras kring det strategiska långsiktiga
behovet av barnomsorg och grundskola i Nora kommun.
Förvaltningen anser fortfarande att ett beslut om inköp av förskolebuss
bör ingå i ett helhetsperspektiv kring framtida lokaliserings- och
utvecklingsbehov av förskola och ska vägas mot besparingsbehov och
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framtida långsiktiga investeringsbehov.
Under behandling av ärendet föreslår ordförande att ärendet förs till
kommunstyrelsen för beslut.
Barn- och ungdomsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

(
Ajournering
Mötet ajourneras 08:50-09:05.

(

Yrkanden
Tom Rymoen (M) yrkar för majoriteten att gå vidare med modulbygge till
Järnboås förskola. Modulerna ska vara klara till juni 2022.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att kommunen köper in en
förskolebuss istället för att gå vidare med moduler till Järnboås förskola.
Eija Ahonen Pettersson (M), Margareta Eriksson (S), Ursula Steffensen
(S), Kent Nilsson (S), Hans Knutsson (S), Birgitta Borg (L), Bengt
Svensson (M) och Anna Karlsson (S) yrkar bifall till Tom Rymoens (M)
förslag om att gå vidare med ett modulbygge till Järnboås förskola.
Proposition
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga ordförandens förslag om att gå vidare med att bygga
moduler till Järnboås förskola och Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande
om att köpa in en förskolebuss till Järnboås förskola.

(

Ordföranden hanterar förslagen var och ett för sig och finner att
kommunstyrelsen beviljar ordförandens yrkande och avslår Pia-Maria
Johanssons (LPo) yrkande.

(

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att gå vidare med modulbygge vid Järnboås förskola. Modulerna ska
vara klara till juni 2022.
Reservationer
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson
(SO) och Jan Rylander (NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om att köpa in en förskolebuss till
Järnboås förskola.
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Förslag uppdrag utredning teckna avtal med jourfamiljehem
Individ- och familjeomsorgen (IFO) framställer om möjligheten att ha
ett eget kontrakterat jourhem.
Många gånger finns det behov av akuta placeringar och då handlar det
ofta om att placera barn i jourhem. Ett jourhem är ett enskilt hem som
vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran.
Jourhemmen är ofta kontrakterade av en eller flera kommuner för ett
visst antal platser. Det förekommer även privat så kallad
konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser i jourhem
och kan ge dessa handledning. Bristen på familjehem gör att det går åt
mycket tid för verksamheten att leta efter jourhem samt att
verksamheten ofta måste använda sig av konsulentstödda jourhem.

(

(

Att ha ett kontrakterat jourhem innebär att kommunen betalar ett
grundarvode samt en grundomkostnad för att jourhemmet ska
tillhandahålla en eller flera platser för akuta placeringar.
Innan ett eventuellt beslut ska tas så behöver frågan utredas
ytterligare. I utredningen ska det bland annat framgå antalet placeringar
i jourhem de senaste två åren och hur många barn det handlat. Av
utredningen ska det också framgå vilka kostnader kommunen haft för
jourplaceringarna och hur dessa kostnader står sig i relation till att ha
ett eget kontrakterat jourhem.

(

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt socialchefen att utreda frågan om kontrakterade jourhem.

(
Yrkanden
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar tillägg i utredningen när ärendena varit
aktuella under senaste tvåårsperioden och frekvensen på dem
Anna Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg om att
socialtjänsten säkerställer sekretessen vid annonsering.
Eija Ahonen Pettersson (M) yrkar bifall till Socialutskottets förslag.
Tom Rymoen (M) yrkar att återredovisning av uppdraget sker på
kommunstyrelsens första sammanträde efter årsskiftet.

W\ 7

Hans Knutsson (S) och Solveig Oscarsson (S), David Stansvik (V) yrkar
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bifall till socialutskottets förslag och Tom Rymoens (M) förslag om att
återredovisning av uppdraget sker på kommunstyrelsens första
sammanträde efter årsskiftet.
Proposition
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga socialutskottets reviderade förslag med Tom Rymoens (M)
tilläggsyrkande om att uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen på
första sammanträdet efter årsskiftet och att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.

(

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

(

att uppdra åt socialchefen att utreda frågan om kontrakterade jourhem.
att uppdraget återrapporteras på kommunstyrelsen på första
sammanträde efter årsskiftet.

(

(
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Förslag godkänna sammanställning av avvikelser inom
äldreomsorgen och funktionsstöd för halvår 2021

(

Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska
eller borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig
komponent i ledningssystem för kvalitet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt avvikelser
inom äldreomsorgen och funktionsstöd för halvåret 2021.

(

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd för halvår 2021.

Kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

(

(
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Fastställelse av utdebitering för år 2022
Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara
oförändrad för år 2022, dvs 22,25 kronor, vilket godkänns.

(

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2022 till 22,25
kronor.
Yrkanden
David Stansvik (V) yrkar att ärenden bordläggs till kommunstyrelsens
nästa sammanträde.
Solveig Oscarsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Proposition
Ordföranden Tom Rymoen (M) ställer först David Stansviks (V) yrkande
om att bordlägga ärendet under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

(

Votering
David Stansvik (V) begär votering som genomförs. Ja-röst innebär att
ärendet ska avgöras idag och Nej-röst innebär bifall till bordläggning av
ärendet.

(

Ja-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M), Ursula
Steffensen (S), Margareta Eriksson (S), Eija Ahonen Pettersson (M),
Kent Nilsson (S), Conny Alfredsson (SD), Anna Karlsson (S), Hans
Knutsson (S), Birgitta Borg (L) och Bengt Svensson (M).
Nej-röst lämnas av Pia-Maria Johansson (LPo), Jan Rylander (NP),
Bengt Magnusson (LPo) och David Stansvik (V).
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag och att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2022 till 22,25
kronor.
Justerares sign
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa
2021
Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall.

(

Förbundets förslag till ny avfallstaxa innebär att den fasta avgiften för
• en villa höjs med 110 kronor per år till 820 kronor per år och hushåll
• ett fritidshus höjs med 90 kronor per år till 670 kronor per år och
hushåll
• en lägenhet höjs med 70 kronor per år till 590 kronor per år och
lägenhet
• en verksamhet höjs med 60 kronor per år till 450 kronor per år och
verksamhet.

(

Arsavgiften för
• en villa med ett 140 liters kärl för matavfall/restavfall, hämtning
varannan vecka, höjs med 145 kronor per år till 1 496 kronor per år
inklusive fast avgift.
• en villa med ett 140 liters kärl för blandat avfall, hämtning varannan
vecka, höjs med 254 kronor per år till 2 680 kronor per år inklusive
fast avgift.
• ett flerfamiljshus med hämtning av matavfall/restavfall höjs med 2 466
kronor per år till 16 530 kronor per år.
• ett flerfamiljshus med hämtning av blandat avfall höjs med 5 352
kronor per år till 36 078 kronor per år.
• Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs med 15 kronor per kärl till 200 kronor
per kärl.

(

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inklusive 4 kvadratmeters- och
20 metersslang ökas med 10 procent på grund av höjda
mottagningsavgifter och med 2 procent för beräknad indexhöjning. Detta
innebär en höjning med 70 kronor per tömning till 1 363 kronor per
tömning.

(

Samtliga avgifter är inklusive moms.
Direktionen har behandlat ärendet den 17 september 2021, § 100.
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa
för 2022.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Avfallstaxa 2022.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2022, brukningstaxa

(

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och
hur avgifterna ska beräknas.

(

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig
ekonomisk planering som visar en prognos för de 15 närmaste åren.
Syftet med prognosen är att kunna planera en jämn taxeutveckling och
att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Genom att samla in ekonomiska data från de föregående åren kan man
få fram en trend för de kommande 15 åren. Om man lägger till en
investering och ökat antal abonnenter ser man direkt hur trenden ändras
på grund av hur lång avskrivningstiden är på investeringen och ökade
intäkter i form av nya anslutningsavgifter och ökad förbrukning. Man
justerar detta genom att ändra taxehöjningen för ett år eller flera år
framöver.
I årets prognos beräknas det bli fyra nytillkomna abonnenter samt en
minskad förbrukning med 1 procent per år under 2022-2025. I
prognosen beräknas också en ökning på 3 procent på personal-,
material-, entreprenad och övriga drifts- och underhållskostnader. På
energikostnader beräknas ökning med 2 procent och 1 procent på övriga
kostnader exempelvis kemikalie- och labboratoriekostnader.

(

Räntan för nytillkomna och befintliga investeringar beräknas till 1,0
procent.
Prognosen visar en höjning med 18 procent för 2022.

(

Fördelningen av verkliga kostnader är 80 procent fasta och ca 20
procent rörliga. Svenskt Vatten rekommenderar fördelningen 50/50
procent. I årets prognos är därför fördelningen på kostnaderna 50
procent fasta och 50 procent rörliga.
Förbundet arbetar vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
Förslaget till brukningstaxa innebär en höjning av både fasta och rörliga
avgifter. Den fasta avgiften har en något högre höjning än den rörliga.
En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning med
1 504 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter höjning, blir
J
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10 510 kronor, inklusive moms.
En villa i Nora har en medelförbrukning på ca 105 kubikmeter per år. Där
blir ökningen 1 315 kronor per år inklusive moms. Totalt pris per år, efter
höjning, blir 8 930,50 kronor, inklusive moms.
Ett flerbostadshus, med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 kubikmeter
per år får en ökning med 13 470 kronor per år, inklusive moms. Totalt
pris per år, efter höjning, blir 100 622 kronor, inklusive moms.

(

Taxans paragraf 18, övriga avgifter, t ex frusen vattenmätare,
avstängning av vatten mm höjs med 2 procent.
Enligt prognosen för 2022 kommer höjningen av taxan inte täcka
kostnaderna. Det beräknade underskottet kommer att tas ur fonden.
Direktionen har behandlat ärendet den 17 september 2021, § 94.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukningstaxa
för VA 2022.
ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till brukningstaxa för VA 2022.

(

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

{
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2022, anläggningstaxa

(

(

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp och
hur avgifterna
beräknas.
Förbundet kommer under åren 2021-2022 att se över
kostnadstäckningen för anläggningsavgiften. Vissa förändringar i
anläggningstaxan kommer ändå att
föreslås.
Förändringarna gäller paragraferna 5 och 6. Ändringarna påverkar inte
abonnenterna men ger en bättre fördelning mellan kostnads- och
nyttoparametrarna.
Förslaget innebär att ett typhus A, fastighet med en lägenhet, tomtyta
800 kvadratmeter och ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten, får
en ökning med 4 390 kronor, inklusive moms till 148 114 kronor,
inklusive moms.
Ett typhus 8, flerbostadshus med 15 lägenheter, samma tomtyta som
ovan samt ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten, får en ökning
med 62 448 kronor, inklusive moms till 462 386 kronor, inklusive moms.

(

(

Direktionen har behandlat ärendet den 17 september 2021, § 93.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till
anläggningstaxa för VA 2021.
Ledningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till VA-taxa 2022, anläggningstaxa.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
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Förslag till uppdrag om utredning om ny familjecentral
Kommundirektören har tillsammans med socialchefen och skolchefen
överlämnat en skrivelse i ärendet.
Nora kommun och Region Örebro län har ett samverkansavtal om
gemensam familjecentral. Familjecentralen har bedrivits i lokaler på
Hjernet. Respektive huvudman, dvs kommunen och regionen, förser
familjecentralen med de resurser som behövs. Från kommunen deltar
dels en kurator och dels en förskolepedagog och från regionen har
resurser från barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen
deltagit.

(

(

Den stora utmaningen för familjecentralen är på vilket sätt den är
organiserad. Den är öppen endast när dessa respektive resurser träffas.
På så sätt har familjecentralen inte blivit den förebyggande och
främjande verksamhet som den har en potential att vara.
Gemensamt för de familjecentraler som har lyckats med sitt
förebyggande och främjande uppdrag är att de är placerade i
gemensamma lokal, dvs de resurser som utgör familjecentral har sina
arbetslokaler i familjecentralens lokaler. På så sätt ges förutsättningar att
i högre grad tidigt kunna fånga upp besökarnas eventuella behov av
stöd från andra professioner men även egen kompetensutveckling som
gynnar målgruppen.
Kommunens verksamheter inom området Välfärd bidrar med de
kommunala resurserna i familjecentralen i Nora och har i samverkan
med Nora vårdcentral diskuterat hur den gemensamma familjecentralen
ska kunna utvecklas under kommande år. Den gemensamma slutsatsen
är att påbörja en utredning om möjlighet till gemensamma lokaler för de
resurser som bildar en familjecentral.

(

(

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo)
på att det ska framgå att utredningen ska ske i samverkan med Region
Örebro län samt med civilsamhället.
Utskottet enas om att utredningen ska ske i samverkan med Region
Örebro län och att man i utredningen ska undersöka hur civilsamhället
kan medverka.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge skolchefen och socialchefen i uppdrag att, i samverkan med
Region
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Örebro län, utreda hur en ny familjecentral kan organiseras
att man i utredningen undersöker hur civilsamhället kan medverka samt
att utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen under våren
2022.

(
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

(

(

(

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-03

Ks § 152
Lu § 68

Sida

226

dnr ks2021-438

Förslag till uppdrag att se över lönefunktionen vid
HR-avdelningen - Personalsituationen och framtida behov
Kommundirektören och HR-chefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet.
Nora kommuns löneadministration har tidigare varit föremål för
effektivisering och antalet löneadministratörer har minskat över tid vilket
gör att lönehanteringen är sårbar.

(

Med den budget som HR-avdelningen har är det svårt att ha beredskap
för frånvaro. Det är också svårt att få kompetenta vikarier.
Lösningen, oavsett vilket val som görs, ligger utanför HR-chefens
delegation. Därför lyfts frågan till en övergripande nivå då arbetsgivaren
behöver hitta en hållbar långsiktig lösning.
Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om ärendet enbart är
ett informationsärende och att det ingår i kommundirektörens delegation
att i vissa fall besluta om att ge uppdraget om utredningar.
Hans Knutsson (S) yrkar på att ärendet är ett informationsärende.
Bengt Svensson (M) yrkar bifall till kommundirektörens och HR-chefens
förslag att ärandet ska beslutas av kommunstyrelsen.

(

(

Ordföranden ställer proposition på-yrkandena och finner att
ledningsutskottet beslutar att ärendet ska behandlas av
kommunstyrelsen.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge HR-chefen i uppdrag att se över lönefunktionen och presentera
förslag till en hållbar lönehantering.

Yrkanden
Tom Rymoen (M) yrkar att uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen
i april 2022.
Proposition
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga ledningsutskottets reviderade förslag med Tom Rymoens
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(M) tilläggsyrkande om återredovisning av uppdraget i april 2022 och att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

(

att ge HR-chefen i uppdrag att se över lönefunktionen och presentera
förslag till en hållbar lönehantering.
att uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen i april 2022.

(

(

(
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dnr ks2021-315

Förslag till svar på remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram
Region Örebro län har tagit fram ett förslag till Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 och skickat det på
remiss till länets kommuner. Trafikförsörjningsprogrammet utgör den
långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik i Örebro
län. Programmet innehåller bland annat mål och grundläggande
principer för kollektivtrafikens framtida utveckling.

(

Kommundirektören och infrastrukturansvarig vid Lindesberg kommun
har överlämnat ett svar på remissen.

(

Utskottet diskuterar förslaget till svar och anser att det är bra. Dock
nämns inte Länspendeln i trafikförsörjningsprogrammet och inte heller i
remissvaret.
Utskottet enas om att kommundirektören kompletterar svaret med en
skrivning om Länspendeln.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 3 november 2021. Svaret ska
dock vara inlämnat till Region Örebro län senast den 31 oktober 2021.
Ett preliminärt remissvar överlämnas därför till Region Örebro län vilket
kan revideras om kommunstyrelsen beslutar annat.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

(

att anta svar på remiss om Regionalt trafikförsörjningsprogram 20222030, kompletterat med skrivning om Länspendeln samt
att överlämna remissvaret till Region Örebro län.

(
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets
förslag.
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dnr ks2021-478

Uppdrag om att ta fram en lokal landsbygdsutvecklingsstrategi

(

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september§ 7 4 antogs
Landsbygdsutvecklingsstrategin. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att föreslå kommunstyrelsen att ge
Samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att utreda förslag till lokal
landsbygdsutvecklingsstrategi och presentera ett förslag till
kommunstyrelsen i mars 2022.
Förlag till beslut

(

Kommunstyrelsen beslutar
att ge Samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att utreda förslag till lokal
landsbygdutvecklingsstrategi och presentera förslag i april 2022.

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

(
(
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dnr ks2021-437

Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2022
Kansliavdelningen har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022.

(

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm)
23 augusti
25 januari
21 mars, måndag
27 september
18 oktober
3 maj
8 november
Socialutskottet (tisdag em.)
25 januari
23 augusti
21 mars·, måndag
27 september
18 oktober
3 maj
8 november
Ledningsutskottet (onsdag fm)
26 januari ·
24 augusti
23 mars inkl. bb, heldag 28 september
4 maj
19 oktober
9 november

(

(

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em.)
26 januari
24 augusti
22 mars, tisdag
28 september
4 maj
19 oktober
9 november
Kommunstyrelsen (onsdag fm)
9 februari
7 september
6 april
12 oktober
18 maj, budget
2 november
15 juni, heldag
23 november
Kommunfullmäktige (onsdag kväll)
21 september
23 februari
26 oktober
27 april
16 november
7 juni budget
8 juni budget
7 december
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunstyrelsen och
dess utskott
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunfullmäktige.

(

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunstyrelsen och
dess utskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunfullmäktige med
ytterligare ett sammanträde den 7 juni för hantering av budget.

(

(
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dnr ks2021-134

Nora kommuns ställningstagande kring
Samhällsbyggnadsförbundets och
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden

(

(

Kommuncheferna i KNÖL, det vill säga kommunerna i Lindesberg,
Ljusnarsberg, Hällefors och Nora, fick 2019 i uppdrag av KNÖL-KS att
utreda och skapa en gemensam målbild av för Samhällsbyggnad
Bergslagen, SBB 2025. Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG fick
uppdraget att genomföra en förstudie i projektform av SBB som
genomfördes under 2019. Sedan dess har en remiss angående nya
styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen lämnats ut till
kommunerna på remiss som besvarades i juni
2021.
Baserat på de remissvar som lämnats in har samtliga kommuner i KNÖL
samarbetet fått i uppdrag att till KNÖL-KS den 25 november gå igenom
vilka ansvarsområden inom Samhällsbyggnadsförbundet och
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommunerna bör samarbeta kring
fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen i Nora kommun hade den 13 oktober en workshop där
ledamöterna i grupper fick arbeta igenom de olika ansvarsområden som
finns inom det gemensamma samarbetet. Ledamöterna värderade
huruvida de olika uppgifterna bör hanteras gemensamt eller tas hem i
egen kommunal drift och lämnade sina synpunkter.

(

Sammanställningen av ställningstagande och synpunkter visar att Nora
kommun är positiv till att fortsätta det gemensamma samarbetet inom
Samhällsbyggnad Bergslagen.
Förslag till beslut

(

att anta sammanställning av ställningstaganden kring
Samhällsbyggnadsförbundets och Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.
att Nora kommun ställer sig bakom ett fortsatt samarbete gällande
Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ajournering
Mötet ajourneras 10:50-11:05.
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Yrkanden

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen den 24 november.

Proposition

Ordföranden Tom Rymoen (M) ställer Pia-Maria Johanssons (LPo)
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det finns ett förslag till beslut och att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

(

Kommunstyrelsen beslutar
att anta sammanställning av ställningstaganden kring
Samhällsbyggnadsförbundets och Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.
att Nora kommun ställer sig bakom ett fortsatt samarbete gällande
Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Reservationer

Pia-Maria Johansson (LPo), Jan Rylander (NP), Conny Alfredsson (SD),
Bengt Magnusson (LPo) och David Stansvik (V) reserverar sig skriftligt
mot beslutet.

(

(
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Ks § 157

Delegationsbeslut
1. 2021-10-11. Ekonomichef. Delegationsbeslut enligt 4.14
avseendeprolongering av ramavtal gällande omvårdnadshjälpmedel.
Ks2015-397
2. 2021-10-11. Ekonomichef. Delegationsbeslut enligt 4.8.
Tilldelningsbeslut för upphandling av IT-partner. Ks2021-058

(

3. 2021-10-25. Kommunstyrelsens ordförande. Delegationsbeslut enligt
4.7. Möbler NO-salar. Ks2021-114.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

(
(
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Ks § 158

Delgivningar
Dokumentnr.

(

(

(

Ankomst

Dokumenttitel

KS2021-380-3

Yttrande - Dnr 511-6321-2017 Bildande av naturreservat
Skärjenöarna

2021-10-25

21-801

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen,§ 114/2021 - Driftuppföljning 2021-09-30

2021-10-25

21-800

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen,§ 115/2021 - lnvesteringsuppföljning 202109-30

2021-10-25

KS2021-479-1

Delårsbokslut 2021-08-31 - Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

2021-10-22

21-794

Protokollsutdrag från Ljusnarsbergs kommun, kommunfullmäktige,§ 79 - Val av vice ordförande i Bergslagens
överförmyndarnämnd 2021-2022

2021-10-21

KS2021-116-5

Beslut från lntegrationsmyndigheten gällande ks2021116-4 PUl-2021-3751

2021-10-13

· KS2020-571-20

Beslut från Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 4937-21

2021-10-13

KS2021-460-1

Delårsrapport januari-augusti 2021 - Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

2021-10-13

21-758

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen,§ 152/2021 - Beslut att godkänna uppföljning av
internkontroll januari-augusti 2021

2021-10-13

21-757

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen,
2021-10-06

2021-10-13
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

(

(

(
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 3/11 2021
Närv,

beslut

ej be-

� 147

slut

Ja

Ledamöter
Ordf
V ord

Omröstningar

Närv,

�
Nej

X

X

X

X

X

X

Hans Knutsson (S)

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

David Stansvik (V)

X

Benqt Svensson(M)

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

Jan Rylander (NP)

X

X

Conny Alfredsson (SD)

X

Benqt Maqnusson(LPo)

X

Tom Rymoen (M)

r Solveig Oscarsson (S)
Susanne Forsberg (C)
Ulla Bergström (S)

(

Håkan Kangert (M)
Kent Nilsson (S)
Bror-Erik lsraelsson (S)

(

X
X

X
X

Ersättare
X

X

X

X

Eija Ahonen Pettersson (M)

X

X

Anna Karlsson (S)

X

X

Ursula Steffensen (S)
Abdo Haj Mohammad (S)
John Sundell (KD)

(

Margaretha Eriksson (S)
Jan Ulfberg (L)

(

Therese Lindqvist (V)
Jäv§ 114

Vakant (S)
Vakant (S)
Vakant (C)
Vakant (S)
Andreas Vidlund (-)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Vakant (SD)
Vakant (NP)

Antal

11

4

Avs Ja

Nej

Avs

Reservation
Vi reserverar oss mot beslutet taget på kommunstyrelsen 211103
att anta sammanställning av ställningstaganden kring Samhällsbyggnadsförbundets
och Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden.
att Nora kommun ställer sig bakom ett fortsatt samarbete gällande
Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vi menar att sammanställningen och tolkningen av svaren är en generalisering av
generaliserade svar från kommunstyrelsens seminarier där partierna var indelade i
grupper.
Den första sammanställningen, se bilaga visar att svaren är betydligt mer spretiga
och stora tveksamheter finns för att ha dessa kvar inom SBB
Får vi majoritet kommer vi att arbeta för att ta hem dessa verksamheter, därav menar
vi att det svar som ska lämnas till KNÖL ks är den första sammanställningen se
nedan inte den generaliserade sammanställningen som blir direkt missvisande

Ja

Nej

xxxx

Lokalvård
Idrott
Park

X
XXX

Servicecenter

xxxx

Praktikverksamhet

X

Gata

XXX

Skog och naturvård

xxxx

Väghållning, trafik
Vatten och avlopp
Avfall och återvinning

XXX

xxxx
xxxx

XX
X

XX

Kommentarer
Med viss tveksamhet. Frågan är kvalitet
kontrn pris.
Tveksamhet rörande grundkostnad. Om
någon av de andra kommunerna tar hem
städ ändras även vårt ställningstagande
till nej.
Viktig kompetens vid utveckling.
Men det måste i sånt fall effektiviseras
och kvaliten öka så det avlastar övriga
tjänstepersoner.
Gärna ett lokalt servicekontor som kom
pletterar det gemensamma.
Men de ska tillhandahålla praktikplatser
precis som vilken företagare som helst,
men handläggning sker i kommunen.
Ja, gatuunderhåll och hjälp med infra
struktur, brorar.
SvåJt att hålla kompetens i egen regi.
Nackdelar med låg volym.
Förutsättningarna sedan skogsbruksplan.
Svårt att driva skogsbruk och naturvård i
egen regi.
Väghållning tar vi hem om det blir billi
gare trafik.
Maskiner och kompetens i lokal regi är
dyrare och svårare att få tag i.

Reservation
Vi reserverar oss mot beslutet till återgå till att satsa på modulbygge i Järnboås,
taget i kommunstyrelsen 2021-11-03 och ytterligare fördröja processen
10 februari beslöt majoriteten gå vidare med utbyggnad av förskole moduler i Järnboås. Detta efter
att föräldrar och invånare under flera år framfört behov av förskoleplatser
Många turer senare och hösten 2021 beslutas att komplettera utredningen med alternativet förskole
buss, trots att detta delvis redan redovisades i första utredningen, februari 2021

(

Kostnadsberäkning som gjordes ht 20 för förskole modul (C 100 för förskolebarn med vattenburen
golvvärme) för 25 barnvar ca 490.000 kr/år (41.000 la/mån) vid 3-årsavtal. Därtill tillkommer
etableringskostnad på mellan 300.000 h i engångskostnad för anslutning till elNA. Vid av etablering
tillkommer sedan en kostnad på 150.000 h. Beställnings- och etableringstid för modul inklusive
bygglovvar då ca 8-10 mån.
Förskole bussar redovisades i utredningen att det fanns i flera kommuner, bland annat Örebro och
Heby. Örebro kommun köpte sin förskole buss begagnad. Örebro uppger en driftskostnad på ca
260.000 kr/år i snitt för drift och ca 380.00 la/år i kapitalkostnad exklusive reparationer och under.
lnköpspriset för bussen från Valbo/Gävle var ca 2 milj. (uppgifter från tidigare utredning )
Vi menar att kommun efter årsskiftet genom att införskaffa en buss kan lösa behovet Järnboås har.
Vill man sedan satsa på modul kan detta ske parallellt. Ett modulbygge kommer tidigast att vara klart
sommaren 2022 troligtvis senare
En förskole buss är en flexibel lösning som kan användas i Järnboås eller i Nora Kommun beroende på
behov över tid

�on

(

Landsbygdspartiet oberoende

Landsbygdspartiet oberoende

sverigedemokraterna

