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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

162Kommunstyrelsen 2020-10-07 

Ks § 113 
Lu § 57 dnr ks2020-313 

Förslag till informationssäkerhetspolicy 

Kommundirektören och säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse 
i ärendet. Informationssäkerhetspolicy är ett dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 

Nora kommuns revisorer har vid en granskning konstaterat att kommun
styrelsen inte har sett till att det finns aktuella styrdokument som tydligt 
klargör vilka krav som ställs och hur arbetet med IT-säkerhet ska bedrivas. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2019, § 167, att ge kommun
direktören i uppdrag att ta fram styrdokument med tillhörande tillämpnings
föreskrifter som klargör vilka krav som ställs och hur IT-säkerheten ska 
bedrivas inom hela förvaltningen. 

Informationssäkerheten begränsas inte enbart tilliT-säkerhet utan omfattar 
information i alla dess former oavsett hur informationen lagras, bearbetas 
och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, 
bilder och film. Den kan hanteras med stöd av IT, på papper eller direkt av 
människor i form av tal. En informationstillgång innebär allt som innehåller 
information och allt som bär på information. 

Förslaget till informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering inom Nora kommun och kompletterar kommunens 
övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunförvaltningen 
omfattas av policyn vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om 
lokala regler som avviker från denna. Undantag kan gälla för kommunala 
bolag om det finns laglig grund. 

Under hösten 2020 kommer förvaltningen att ta fram riktlinjer för informa
tionssäkerhet som konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med mer 
detaljerad information och hur information får hanteras inom kommunen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Nora kommun samt 

att informationssäkerhetspolicyn gäller till och med den 1 juni 2023. Därefter 
ska dokumentets giltighetstid följa kommande mandatperioder. 

Protokol\sutdrag tillJusterares sign 

cf:D JJJUU 
Utdragsbestyr1<:a nde 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-07 163 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på ett tillägg någon stans i dokumentet enligt följande. Skyddet 
anpassas efter behovet så att det är tillräckligt bra, inte för svagt, krångligt 
eller dyrt samt att konsekvenserna inte får innebära försämrat förtroende för 
kommunens tjänster. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det 
godkänns. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Nora kommun samt 

att informationssäkerhetspolicyn gäller till och med den 1 juni 2023. Därefter 
ska dokumentets giltighetstid följa kommande mandatperioder. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Justerares sign 

cf.o JJg}J 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 164 

Ks § 114 
Lu § 58 dnr ks2020-271 

Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för MAS, 
patientjournaler och övriga hälso- och sjukvårdsdokument 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en 
dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen 
och hur dessa ska hanteras. Upprättandet ska ske i samråd med 
kommunarkivets företrädare. 

Revideringen gäller dokumenthanteringsplan för medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS, patientjournaler samt övrig hälso- och sjukvårds
dokumentation. Patientjournaler ska sparas i minst 10 år efter att den 
sista uppgiften förts in i handlingen. 

Enligt arkivreglementet ska dokumenthanteringsplaner revideras årligen. 
Dokumenthanteringen ska överensstämma med verkligheten och förslag 
till reviderad dokumenthanteringsplan ska spegla förvaltningsorganisationen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslag till dokumenthanteringsplan för MAS, patientjournaler 
samt övrig hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Ks § 115 
Lu § 59 dnr ks2020-271 

Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för 
verksamhetsområde Tillväxt och utveckling 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en 
dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och 
hur dessa ska hanteras. Upprättandet ska ske i samråd med kommun
arkivets företrädare. 

Enligt arkivreglementet ska dokumenthanteringsplaner revideras årligen. 
Dokumenthanteringen ska överensstämma med verkligheten och förSlag till 
reviderad dokumenthanteringsplan ska spegla förvaltningsorganisationen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för 
verksamhetsområde Tillväxt och utveckling. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Ro In/U) 
Ut~tagsbestyr1<ande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 166 

Ks § 116 
Lu § 60 dnr ks2020-371 

Förslag till internkontrollplan 2020 

Enligt kommunens interkontrollplan över ekonomi och verksamhet ska 
respektive verksamhetschef redovisa en intern kontroll plan för verksamhets
året i samband med att internbudgeten antas av kommunstyrelsen. Intern
kontrollplanen visar vilka områden, uppdrag och rutiner som ska omfattas 
av granskningen under en viss period. 

Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån riskbedömning av 
konsekvens och sannolikhet. Det innebär att områden ska prioriteras där 
sannolikheten är stor att fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga 
konsekvenser. 

Den som är kontrollansvarig ska redovisa uppföljning av interkontrollplanen 
till berörd ansvarig vilket framgår av planen. Allvarliga brott och brister som 
upptäcks i samband med granskning ska omedelbart rapporteras till 
närmaste överordnad eller till kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av planen sker kontinuerligt under året och återrapporteras till 
ekonomichefen. Resultatet rapporteras till kommunstyrelsen i samband med 
bokslutsredovisningen. Riskbedömningsmatrisen visar vad bedömningar av 
konsekvenser och sannolikhet kan innebära. 

I förslaget till internkontrollplan redovisas förslag till områden, uppdrag och 
rutiner som ska omfattas av granskningen 2020 per verksamhets
område/avdelning. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta internkontrollplan för 2020 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

~O jjdJ 
Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-07 167 

Ks § 117 dnr ks2020-372 

Uppföljning av kommunens interna kontra" 2019 

Kommundirektören har gjort en sammanställning av de områden som 
granskats under 2019. 

Dessa områden är; omsorg , bildning , tillväxt och utveckling, kostorganisa
tionen , ekonomiavdelningen, personalavdelningen och den administrativa 
avdelningen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutd rag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 168 

Ks § 118 
Lu § 61 dnr ks2020-402 

Aterbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommun är 
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlems
organisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs av föreningens helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB. Dotterbolagets kreditvärdighet bärs 
upp aven solidarisk borgen från medlemmarna vilket bidrar till att göra 
dotterbolaget till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 

I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomisk förening förlagslån från 
medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med lånet var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i dotterbolaget Kommuninvest i 
Sverige AB i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de 
nivåer som krävs av Finansinspektionen. Den ekonomiska föreningen har 
därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån till 
dotterbolaget. 

Nora kommuns förlagslån till den ekonomiska föreningen uppgår till 
1 300 000 kronor inklusive ränta. 

Genom att regler har ändrats fyller inte längre förlagslånen den tänkta 
funktionen och det befintliga förlagslånet har sagts upp och återbetalats till 
den ekonomiska föreningen. Även förlagslånen från medlemmarna till den 
ekonomiska föreningen har sagts upp av föreningen och ska betalas tillbaka 
till medlemmarna. 

Eftersom dotterbolaget de kommande åren behöver nytt kapital erbjuds de 
medlemmar som bidragit med förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till den ekonomiska föreningen 
och därmed betala in motsvarande belopp till den ekonomiska föreningen 
i form aven kapitalinsats. 

För medlemskap i den ekonomiska föreningen krävs en kapitalinsats genom 
en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämma 2020 beslutades att 
nivån ska vara 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner. Detta ska alla ha uppnått vid utgången av 2024. Nivån 
är kopplat till en årlig trappa där kravet ökar succesivt under kommande fyra 
åren från 900 kronor per invånare år 2020 till 1 300 kronor per invånare år 
2024. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

J:b ~- j !flit 
Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 169 

Nora kommun har ett förlagslån om 1 300 000 kronor som föreslås att 
omsättas till insatskapital. Det innebär att kommunen betalar in hela beloppet 
senast den 20 november 2020 och därmed ökar kommunens insatskapital 
med motsvarande belopp. 

För att uppnå kravet på insatskapital för 2021 behöver ingen ytterligare 
insättning genomföras. Tidigast den 30 juni 2022 behöver kommunen betala 
in 770400 kronor för att uppfylla kravet på insatskapital för år 2022. 

Därefter behöver kommunen betala in 1 035 200 kronor senast den 30 juni 
2023 och samma belopp senast den 30 juni 2024. 

Nora kommuns nuvarande insatskapital är 9316800 kronor. Omsätts 
förlagslånet till insatskapital är kommunens insatskapital den 20 november 
2020 10 616 800 kronor. Med ovan föreslagna inbetalningar är Nora 
kommuns insatskapital den 30 juni 2024 totalt 13 457 600 kronor. 

Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun ska till Kommuninvest Ekonomiska förening betala in ett 
insatsbelopp om 13457 600 kronor samt att kommunstyrelsen ges 
befogenhet att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk 
förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024 upp till ett belopp som motsvara 1 300 kronor per invånare 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att utse ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt ovanstående beslut 

att Nora kommun ska se till att protokollet från fullmäktiges möte med beslut 
enligt ovan inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis ska finna tillgängligt för 
Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan 

att omsätta förlagslånet om 1 300 000 kronor till insatskapital senast den 
20 november 2020 samt 

att i budget för år 2022 avsätta 770 400 kronor, för år 2023 avsätta 
1 035 200 kronor och för år 2024 avsätta 1 035 300 kronor för insats
kapitalen och tid plan. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cJ?o Jl;Jpt 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 119 
Ks § 92 
Lu § 50 dnr ks2020-115 

Förslag till policy för ANDTS 

Nora kommun har tidigare haft en övergripande ANDT-policy vilken inte 
längre är giltig. Folkhälsoteamet har därför tagit fram en ny policy där 
tillägget "spel om pengar" är med. 

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol, narkotika, droger och tobak. Det är 
en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa som ligger till grund för 
att nå det övergripande nationella målet "att skapa samhälleliga förut
sättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation" 

Alkohol, narkotika, doping och tobak kan leda till stora skadeverkningar 
varav kommunen har ett stort ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt 
förebyggande arbete för att nå det övergripande målet för Sveriges 
ANDT-politik - "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 
tobaksbruk". 

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Därför behövs åtgärder 
för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå. Det 
folkhälsopolitiska målet för spelområdet är "att minska skadeverkningarna 
av överdrivet spelande". 

Syftet med policyn är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i Nora kommun 
och policyn ska utgöra utgång punkt för nämndernas och förvaltningens 
konkreta handlingsplaner. Policyn följer de nationella och regionala målen 
för ANDT-politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens 
föreskrifter om missbruk av spel om pengar. 

Policyn utgår från de nationella och regionala ANDT-strategierna med tillägg 
för spel om pengar samt de nationella målen för folkhälsa, ANDT och spel. 
Policyn spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och före
byggande insatser till vård- och behandlingsinsatser. Syftet med policyn är 
också att verka för att de nationella och regionala ANDT-strategierna 
omsätts i praktiken på lokal nivå. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet den 18 mars 2020, § 14, 
enades utskottet om att låta folkhälsoteamet bearbeta policyn ytterligare. 
Dels för att se över språkliga formuleringar men också för att det i policyn 
även ingick en handlingsplan. Policy och handlingsplan bör separeras. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O .lU1J 
Utdragsbestyrkande 
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Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om ordet "ska" ska bytas 
ut mot "bör" och "ökad" mot "god" i rubriken till stycke 4, sidan 6. Utskottet 
diskuterar även att ordet "bruk" ska bytas mot "missbruk" på ett flertal ställen 
i texten. 

Ordföranden föreslår att utskottet ajourneras i 15 minuter för kafferast. 

Efter avslutad ajournering ställer ordföranden proposition på förslaget till 
revidering av texten vilket godkänns. 

Rubriken till stycke 4 får följande lydelse: "Kvinnor och män samt flickor och 
pojkar med missbruk eller beroende bör utifrån sina förutsättningar och 
behov ha god tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. n 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ANDTS-policy för Nora kommun med ovanstående revideringar i 
stycke 4 samt 

att byta ut ordet "bruk" mot "missbruk" på relevanta ställer i policyns övriga 
text. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att kommunens folkhälsoteam har framför synpunkter på de förslag till 
förändringar i dokumentet som kommunstyrelsen den g september 
föreslog fullmäktige besluta. 

Enligt folkhälsoteamet framgår det i policyn att den utgår från de nationella 
och regionala ANDT-strategierna, med tillägg som gäller spel om pengar 
utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Policyn följer den 
struktur med målområdena som är framtagna i den nationella strategin för 
ANDT-politiken och som återspeglas i den regionala ANDT-strategin för 
Örebro län. Mål- och insatsformuleringar utgår från de nationella och 
regionala ANDT-strateg ierna. 

Konsekvenserna av att göra de förslag till förändringar som föreslogs av 
kommunstyrelsen blir därför att policyn för Nora kommun inte kan hänvisa till 
de nationella och regionala strategier med mäl- och insatsomräden pä det vis 
som beskrivs. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign ~ 

cS?o 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

172Kommunstyrelsen 2020-10-07 

Tom Rymoen (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta 
det ursprungliga förslaget, dvs folkhälsoteamets förslag till ANOTS-policy för 
Nora kommun. 

Anna Karlsson (S) yrkar bifall till Tom Rymoens yrkande. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Tom Rymoens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enl igt Tom Rymoens 
yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ANOTS-policy för Nora kommun enligt folkhälsoteamets förslag. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för Bengt 
Magnusson yrkande. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 120 dnr ks2020-266 

Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2020 
med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 33 752 000 kronor 
för perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2019 
som uppgick till 25 335 000 kronor. 

Prognosen för helåret 2020 pekar på ett positivt resultat på ca 15 870 000 
kronor. Det innebär en budgetavvikelse på 9 090 000 kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Justerares sign 

cfL) Jj)16 
Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 
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Synpunkter på kommande Länstransportplan 

Region Örebro län har efterfrågat inspel från länets kommuner till en framtida 
revidering av kommande Länstransportplan. Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Hällefors och Nora kommuner har valt att lämna att gemensamt inspel med 
syftet att tydliggöra den gemensamma bilden av behovet aven fungerande 
infrastruktur i den norra länsdelen. 

Kommunerna i norr representerar en del av länet som är starkt präglat av 
landsbygdsförhållanden och utgör även i vissa delar glesbygd. Dessa 
förhållanden ställer helt andra krav på infrastruktur och attraktiv kollektivtrafik 
än exempelvis mer tätortsnära miljöer. Samtidigt lockar möjligheten att bo på 
landsbygden allt fler och kommunerna i norr ser stora möjligheter att erbjuda 
attraktiva boendemiljöer. 

Samtliga kommuner har, för närvarande, ett ansträngt ekonomiskt läge med 
krav på relativt omfattande effektiviseringar de närmsta åren samtidigt som 
behov av omfattande investeringar finns. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

anta liggande förslag som Nora kommuns synpunkter till Region Örebro län 
inför kommande revidering av Länstransportplan. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar ordföranden att 
ärendet flyttas till kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 7 oktober 
2020. Detta med anledning av att kommunstyrelsens ledamöter inte haft 
tillgång till nödvändiga handlingar. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till 
utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign

c9-o !j;{Jb 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 175 

Ks § 122 dnr ks2016-273 

Förslag till reviderad uppdragshandling för Nya Karlsängskolan 

Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, att bygga en ny skola. 
Upphandlingen av Nora Fastigheter AB överprövades och den 19 maj 2020 
meddelade Förvaltningsrätten sin dom. Förvaltningsrätten beslutade att 
upphandlingen ska göra om . 

Fullmäktige beslutade den 10 juni 2020, § 63, att avbryta pågående projektet 
Nya Karlsängskolan, att domen inte ska överklagas samt att ett nytt upp
dragsdirektiv för Nya Karisängskolan tas fram och behandlas på fullmäktiges 
sammanträde den 23 september 2020. 

Ett förslag till reviderad uppdragshandling har arbetats fram och presenteras 
vid dagen sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att 
anta den reviderade uppdragshandlingen, att avsätta driftsbudgetanslag på 
5 miljoner kronor för projektfasen samt att efter avslutad upphandlings
process och när projektets totalkostnad är känd ska fullmäktige fatta beslut 
om att inleda byggfasen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss. 

Anna Karlsson, Hans Knutsson (båda S), Susanne Forsberg (C), John 
SundelI (KD) och ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade uppdragshandlingen 

att avsätta driftsbudgetanslag på 5 miljoner kronor för projektfasen samt 

att efter avslutad upphandlingsprocess och när projektets totalkostnad är 
känd ska fullmäktige fatta beslut om att inleda byggfasen. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Justerares sign 

rPO ,JA;46 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 176 

Ks § 123 
Ks § 103 
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Förslag effektiviseringsåtgärder inom individ- och familje
omsorgen 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nora prognostiserar 2 miljoner kronor i 
ökade kostnader 2020 samtidigt som IFO ska bidra till effektiviseringen med 
2 miljoner kronor per år från 2020 till 2022. Förslag på strategier 
presenterades för socialutskottet under vården 2020 

Strategin för att kunna genomföra effektiviseringarna bygger på att minska 
behandlingsarbetet inom det som kallas Vingen, reducera det förebyggande 
arbetet samt, som konsekvens av minskat tryck på vad som benämnts EKB 
(ensamkommande flyktingbarn), reducera antalet handläggare på Resursen. 

Omfattningen av strategin vad avser personella resurser uppgår till: 
o 1,5 EKB-handläggare 
o 1 fältassistent 
o 2 behandlare Vingen 

Den förväntade ekonomiska effekten av förslaget uppgår till ca 2,25 miljoner 
kronor. 

Förutom att genomföra personella neddragningar finns behov att ta fram 
riktlinjer för insatsers utformning och til lhandahållande inom barn och familj i 
syfte att minska volymen av brukare. Vidare behöver verksamheten förstärka 
det förebyggande arbete i samverkan med skola, föreningsliv och andra 
aktörer i syfte att minska volymen. 

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) på återremiss 
med motivering att konsekvensanalysen som personalen inom individ- och 
familjeomsorgen, barn och familj, har gjort ska biläggas beslutsmaterialet 
samt att förtydliga vad som menas med "Träffa enbart de äldre barnen, 
därefter ringa föräldrarna" i det befintliga beslutsmaterialet. 

Socialutskottet ajourneras under 10 minuter. 

Tom Rymoen (M) yrkar på liggande förslag till beslut med tillägget att 
personalens, inom Individ- och familjeomsorgen barn och familj, konsekvens
analys ska biläggas beslutsmaterialet inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Ordförande finner att det finns ett förslag om återremiss och ett förslag om 
liggande förslag till beslut men med tillägget att personalens konsekvens
analys biläggs beslutsmaterialet inför kommunstyrelsen. 

Protokollsutdrag tiJJ 

Utdragsbestyrkande 
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Ordförande frågar om det kan avgöras idag och finner att utskottet beslutar 
att ärendet avgöras idag och därmed avslås återremissyrkandet. 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta om Rymoens (M) yrkande och 
finner att utskottet beslutat enligt detta. 

Socialutskottet beslutar 

att bilägga konsekvensanalysen som gjorts av personalen på individ- och 
familjeomsorgen barn och familj till beslutsmaterialet inför kommunstyrelsen 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att reducera det förebyggande arbetet vad avser fältassistenter 

att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare 

att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familje
behandlingsarbete 

att reducera handläggare inom barn och familj 

att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för det fortsatta arbetet 
inom barn och familj . 

Bengt Magnusson (LPo) och Conny Alfredsson (SO) reserveras sig till 
förmån för Magnussons yrkande. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
återremiss av den första att-satsen i beslutsförslaget vilken handlar om 
reducering av fältassistenternas förebyggande arbete. Anledningen är för att 
ta fram konsekvensanalys samt för att göra en utvärdering av 
fältassistenternas arbete. 

I övrigt yrkar Tom Rymoen bifall till förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och David Stansvik 0/) yrkar bifall till återremiss
yrkandet. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på ett tillägg i tredje att-satsen: att uppdra 
till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familjebehandlings
arbete som minskar institutionsplaceringamas längd och antal 

David Stansvik (V) yrkar avslag på andra och fjärde att-satserna. I övrigt 
yrkar David Stansvik bifall till förslaget. 

Justerares sign 

~O ~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyr1<ande 
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Under behandlingen av ärendet diskuterar ledamöterna förslag till 
revideringar av fjärde och femte att-satserna och enas om följande. 

att minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande barn inom 
barn och familj 

att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer med syftet att bland 
annat effektivisera utredningarna inom ban och familj. 

Tom Rymoen och ordföranden yrkar bifall till revideringarna av att-satserna. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
godkänns. 

Ordföranden ställer proposition på revideringsförslagen för tredje, fjärde och 
femte att-satserna och finner att de godkänns. 


Ordföranden ställer därefter proposition på bifalls- och avslagsyrkandena för 

andra och fjärde att-satsen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
desamma. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på tredje och femte att-satserna och 
finner att de bifalls. 


Kommunstyrelsen beslutar 


att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare 


att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familje

behandlingsarbete som minskar institutionsplaceringarnas längd och antal 


att minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande barn inom 
barn och familj samt 

att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer med syftet att bland 
annat effektivisera utredningarna inom ban och fami lj . 

David Stansvik reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Justerares sign Protokollsutdrag till

eO JJJU 
Utdragsbestyrka nde 
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Under kommunstyrelsen behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att första och tredje att-satserna ska föras till fullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare samt 

att minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande barn inom 
barn och familj. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 104 
Bu § 5 dnr KS2020-123 

Pedagogisk omsorg som verksamhetsform i Nora kommun 

Den pedagogiska omsorg som bedrivs på Solkatten och som sedan den 
1 juli 2015 är lokaliserad på Hagbyängens förskola har sitt ursprung i 
verksamhet som på 1990-talet, i gemensam lokal och med kommunen som 
huvudman, bedrevs aven grupp dagbarnvårdare på dåvarande Ringshyttans 
skola. 

2001 flyttade verksamheten till Ringshyttans IF:s klubbhus. 2006 genom
fördes en miljötillsyn och lokalerna uppvisade brister i förhållande till 
verksamhetskraven. 

Sex år senare, 2012, upptäckte dåvarande bildningschef att lokaIanvänd
ningen inte i vederbörlig ordning anmälts till ansvarig miljömyndighet, vilket 
startade en process som utmynnade i ett beslut om att dåvarande lokaler 
inte uppfyllde kraven. 

Under 2013-2014 vidtog en process där kommunen genomförde att antal 
utredningar om hur aktuella lokaler skulle kunna utvecklas för att möta miljö
kraven samt vilka kostnader dessa åtgärder genererade. Kommunstyrelsen 
fattade i början av 2015 beslut om att uppdra till kommunförvaltningen att 
omlokalisera verksamheten från Ringshyttans IF:s klubbhus till nya lokaler 
på Hagbyängens förskola. 

I personalgruppen på Solkatten arbetar tre personer fördelade på 2,75 tjänst. 
Samtliga i personalen har pedagogisk utbildning och/eller har pedagogisk 
erfarenhet som bedöms uppfylla de krav som författningarna föreskriver. 
Barnen på Solkatten utgör 2,2 procent av det totala antalet folkbokförda barn 
i Nora kommun som deltar i barnomsorgsverksamhet. Det genomsnittliga 
barnantalet är, under den period Solkatten varit lokaliserad till Hagby ängar, 
12,5 barn. 

Förslaget att kommunen från den 1 januari 2020 ska upphöra med att 
erbjuda pedagogisk omsorg i egen regi är vare sig sprunget ur att nuvarande 
verksamhet inte är av god kvalitet eller att kommunen saknar ambition att 
erbjuda alternativ till sin egen förskoleverksamhet. 

Motivet till förändringen är att möta kraven i den s.k. färdplanen mot ekonomi 
i balans, där under perioden 2020-2022 den totala kostnadsmassan för 
funktionen barnomsorg ska reduceras med 4,5 mkr, något som förutsätter att 
strukturella förändringsåtgärder vidtas tillsammans med andra typer av 
verksamhetsanpassningar. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign ~ 
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Utdragsbestyrkande 
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Jan Rylander (NP) yrkar att ärendet ska avvakta den statliga utredning om 
pedagogisk omsorg som pågår nu och ska presenteras den 20 maj 2020. 

Maria Blomqvist (LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders (N P) yrkande. 

Ordförande Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga bifall till förslaget samt Jan Rylanders (NP) yrkande om att 
ärendet ska avvakta den statliga utredningen som kommer senare i vår. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att barn- och ungdoms
utskottet beslutar enligt liggande förslag. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att Nora kommun från den 1 januari 2021 upphör med att tillhandahålla 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 

Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist (LPo) reserverar sig mot beslutet till 
förmån Jan Rylanders (NP) yrkande om att avvakta den statliga utredningen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
ärendet återremitteras för att ta fram underlag för skolpengen. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och ungdomsutskottet för att ta fram 
underlag för skol peng en. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
datumet för när Nora kommun ska upphöra med att tillhandahålla verksam
hetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi flyttas till den 1 juli 2021. 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till Solveig Oscarssons yrkande. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att invänta 
riksdagsbeslut angående utredning om pedagogisk omsorg. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordförande proposition på eget yrkande och finner att det 
bifalls. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Jan Rylander (NP) överlämnar ett skriftligt yttrande. 


Ordföranden ställer proposition på yttrandet och finner att det avslås. 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 

Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Jan Rylander (NP) lämnar in en skriftlig reservation. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

Justerares sign Protokollsutdrag till

eD 
Utdragsbestyrkande 
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Pedagogisk barnomsorg behövs - behåll Solkatten! 

Kommunen har en dålig ekonomi. För innevarande år har kommunfullmäktige 
beslutat om hur kommunen ska få ekonomin i balans. Det ska i princip ske 
genom effektiviseringar, man vill inte ha några tokbesparingar. 

Fram till sista juli har praktiskt taget inga effektiviseringar genomförts. 
Effektiviseringskravet för resten av året uppgår til l 11,4 mkr. Nu börjar paniken 
sprida sig hos den styrande majoriteten. Något måste göras. Det ska sparas 4,5 
miljoner! 

Av dessa besparingar har den styrande majoriteten räknat fram att 1,4 mkr kan 
uppnås genom att lägga ner Solkatten med sin pedagogiska barnomsorg. 
Men tyvärr har majoriteten inte tagit med alla kostnader nu och i framtiden. 
Detta har påtalats för majoriteten, men ännu så länge utan ändrad inställning. 
Därmed har de skapat stor oro i verksamheten. 

Pedagogisk omsorg - en fråga om barns likvärdiga förutsättningar 

Riksdagen kommer nästa år att fatta beslut utifrån en statlig utredning, vars 
slutbetänkande är" Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg". Slutbetänkandet innehåller två alternativa förslagspaket, som båda 
syftar till att främja barns likvärdiga förutsättningar inför start iförskoleklass. 
Förslagspaketen är till stora delar likalydande. 

Det finns all anledning att invänta Riksdagens beslut, innan beslut om Solkatten 
tas. Då kan ett beslut fattas på ett fullständigt beslutsunderlag och inte enbart 
på ett felaktigt ekonomiskt underlag. Majoriteten förslag har också stora brister 
i andra avseenden. Exempelvis har inte barnperspektivet vägts in. 

Norapartiet föreslår att beslut om Solkatten tas tidigast nästa år utifrån vad 
som beslutas i riksdagen. Då hamnar barnen i fokus och frågan får ett 
helhetsperspektiv. Barn ska inte behöva betala för de beslut i Nora kommun 
som förorsakat den dåliga ekonomin. Det vore rimligare att de som fattat de 

fick ta kostnaden och utgöra besparingen. 

fli-t;l( 
Norapartiet 
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Ks § 125 dnr ks2020-381 

Förslag till ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
pedagogisk omsorg 

Kommundirektören och utredare på verksamhetsområde barn och unga har 
överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Den föreslagna ersättningsmodellen är utformad i linje med modeller för 
skolpeng, förskolpeng och fritidshemspeng som redan är etablerad i Nora 
kommun. 

Ersättningsmodellen för pedagogisk omsorg utgår från motsvarande modell 
för förskola men har justerats med hänsyn till karaktärsskillnader mellan de 
två pedagogiska verksamheterna. Justeringen bygger på en modell som är 
etablerad i Örebro kommun. 

Den föreslagna modellen utgår från att Nora kommun inte erbjuder 
pedagogisk omsorg i egen regi. 

I beslutsunderlaget finns en beräkning av ersättningsnivåer för verksamhets
året 2020. Uträkningen styra av verksamhetens budgetram. I det här fallet är 
det för funktionen förskola och det genomsnittliga barnantalet per månad 
under föregående kalenderår. En mer exakt ersättningsnivå kan därför inte 
fastställas förrän tidigast den 15 december 2020. 

Tom Rymoen (M)och Margaretha Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag för att få fram nya siffror. 

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta framtaget förslag till ersättningsmodell för externa utförare av 
pedagogisk omsorg 0-5 år. 

Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SO) 
reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 126 
Ks § 107 dnr ks2017-536 

Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i Karlstads dom 
gällande Allaktivitetshuset 

Den 31 december 2017 beslutade kommunfullmäktige, i samband med 
behandling av budget för år 2018 samt ekonomisk plan för 2019-2020, om 
1 000 000 kronor i tillskott till driftsbidrag för Allaktivitetshuset. 

Den 18 februari 2018 beslutade kommunstyrelsen om internbudget för 
kommunstyrelsens verksamhet. Allaktivitetshuset fanns med i intern
budgeten med en hyra på 1 256 000 kronor. 

Den 28 november 2018 beslutade kommunstyrelsen i paragraf 163, 
"Delegationsbeslut", att lägga delegationsbeslut till handlingarna. 

Delegationsbeslut punkt 1 var "Fastighetsstrategen - Tecknande av hyres
avtal med Jarola KB angående Allaktivitetshuset. Fastighetsstrategen i Nora 
kommun undertecknade å kommunens vägnar hyreskontrakt avseende 
fastigheten Pilen 1 i Nora kommun 2017-08-17. Kontraktet avser hyra av 
lokaler för hyrestiden 2018-04-01 - 2043-03-31 . Lokalerna avses nyttjas 
som Allaktivitetshus inom kommunens försorg." 

Den 6 februari 2019, § 2, beslutade kommunstyrelsen att inleda etapp 2 av 
Allaktivitetshuset enligt upprättat förslag. 

Besluten överklagas till förvaltningsrätten. 

Den 21 november 2019 upphäver Förvaltningsrätten i Karlstad kommun
styrelsens beslut den 28 november 2018, paragraf 163, samt kommun
styrelsens beslut den 6 februari 2019, § 2. 

Kommundirektören kontaktade jurister på SKR, Sveriges Kommuner och 
Regioner. SKR konstaterar att förvaltningsrätten inte upphävt själva delega
tionsbeslutet som togs den 23 augusti 2017 om att ingå hyresavtal om 
Allaktivitetshuset. Domstolen har upphävt kommunstyrelsens beslut att lägga 
delegationsbesluten enligt § 163/2018 till handlingarna. Därmed finns inget 
verkställt beslut som kommunstyrelsen måste fatta beslut om hur det ska 
rättas. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 12 december 2019, § 132, att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta kontakt med hyresvärden 
och diskutera möjlighet till omförhandling och precisera avtalet kring 
oklarheter, uppsägningsklausul och avtalstid samt för att ta bort fas 3 
ur avtalet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsen behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att kommundirektören har varit i kontakt med hyresvärden vid flera tillfällen. 
Hyresvärden är inte intresserad att diskutera frågan. 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättat hyresavtal med Jarola KB angående Allaktivitetshuset 
till och med 2043-03-31 , att godkänna etapp 2 av Allaktivitetshuset enligt 
förslag samt att de avsatta medlen i budget för 2020 ska bibehållas. 

David Stansvik (V) meddelar att han inte deltar inte i handläggning och 
beslut. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 


Ordföranden ställer proposition på förslaget och mot avslagsyrkandet och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 


Omröstning är begärd och ska verkställas. 


FÖljande omröstningsproposition föreslås och godkänns. Den som bifaller 

förslaget röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej. 


Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit 

10 ja-röster och 4 nej-röster 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att godkänna upprättat hyresavtal med Jarola KB angående Allaktivitetshuset 

till och med 2043-03-31 


att godkänna etapp 2 av Allaktivitetshuset enligt förslag samt 


att de avsatta medlen i budget för 2020 ska bibehållas. 


Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) 

Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 


David Stansvik (V) deltar inte handläggning och beslut. 


Protokolls utdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 9 september var ett 
felaktigt beslutsunderlag framtaget varför kommunstyrelsen måste upphäva 
det beslutet. 

Kommunstyrelsen behöver i stället föreslå fullmäktige att besluta det som 
Förvaltningsrätten i Karlstad av misstag upphävde, nämligen punkt 1 i 
redovisningen av delegationsbeslut den 28 november 2018 "att godkänna 
kommunstyrelsens beslut, delegationsbeslut av fastighetsstrategen, den 
23 augusti 2017, om att tecknande av hyresavtal "Allaktivitetshuset med 
Jarola KB" 

Förvaltningsrätten upphävde också kommunstyrelsens beslut den 6 februari 
2019, § 2, att kommunen ska utföra etapp 2 av Allaktivitetshuset". 

Eftersom Förvaltningsrätten av misstag också upphävde redovisnings 
punkter 2-6 måste kommunstyrelsen åter besluta att lägga dem till 
handlingarna. 

Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt ovanstående. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss. 

Ordföranden ställer proposition på återremissen och finner att den avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande och finner att det 
godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsbeslut punkt 2-6, kommunstyrelsen den 28 n0vember 
2018, § 163, till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 9 september 2020, § 107 samt 

att godkänna kommunstyrelsens beslut, delegationsbeslut av fastighets
strategen, den 23 augusti 2017, om att tecknande av hyresavtal 
"Allaktivitetshuset" med Jarola KB samt 

att kommunen ska utföra etapp 2 av Allaktivitetshuset. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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Trafik- och cykelplaner för Nora kommun 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017, § 147, att ta fram en 
trafikplan som inkluderade gång- och cykelplan. Samhällsbyggnad 
Bergslagen har via konsultföretaget VAP tagit fram en trafik-, cykel- och 
parkeringsutredning , som ska användas till framtida strategiskt planerings
arbete. Förändringsförslagen i utredningarna är baserade på attraktivitet, 
tillgänglighet, säkerhet och hänsyn till ekonomi. 

Föreslagna förändringar är bland annat att tung trafik ska ledas bort från 
centrum via Plåthammarsbron, att Nora får en stadsmässig entre, att en 
cirkulationsplats anläggs vid ICA Supermarket, att cykelvägarna utökas och 
att en parkeringsplats skapas på Skojarbacken samt att den nuvarande 
Bussgatan över Ängarna öppnas för allmän trafik så att en ny infart mot 
centrum skapas och ansluter till Skojarbacken. 

Utredningarna presenterades för kommunstyrelsen den 3 april 2019, § 45, 
varpå man beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att på kommun
styrelsens sammanträde den 22 maj redovisa tidsplan samt förslag på 
remissinstanser som skulle beredas tillfälle att lämna synpunkter, vilket 
också kommundirektören gjorde. Remissen sändes till 55 myndigheter och 
organisationer varav 10 har svarat. Med utgångspunkt från synpunkter i 
remissvaren har vissa förändringar gjorts i planerna. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med väg infrastruktur inför kommande år, 

att anta förslaget till cykelplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för utbyggnad av cykelvägnätet under kommande år samt 
att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda 
kostnaderna för en ny vägbro för dubbelriktad trafik med bibehållen cykelväg 
över Hagbyån i det läge som nuvarande Plåthammarsbron har och därutöver 
utreda kostnaderna för att anpassa vägpassagen under järnvägen utefter 
Hitorpsvägen med syfte att underlätta för kollektiv1rafik samt 

att finansiering av ingående objekt beslutas i kommunens investeringsbudget 
för kommande år. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&0 JA)i 
Utdragsbestyrkande 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden att 
den del av förslaget till beslut som gäller uppdrag till Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen beslutas av kommunstyrelsen. Resen av besluts
förslaget ska behandlas av fullmäktige. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att i uppdraget till förbundet ska förbundet utreda 
en annan sträckning än över Plåthammarsbron 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders yrkande samt att en 
utredning sker om effekterna kring öppningen av Arne P:s väg för att se om 
den kan öppnas permanent. Pia-Maria Johansson yrkar också på att en 
utredning sker över kostnaden för att anpassa väg passagen under järnvägen 
vid Hitorpsvägen för att underlätta kollektivtrafik. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att tung trafik norrut leds via Gyttorp
Striberg-Klacka Lerberg och Järnboås. Pia-Maria Johansson yrkar dessutom 
avslag på förslaget om att minska infarten till Nora med en alle och att 
cykelstråk Striberg-As och Järnboås prioriteras för säkra skolvägen för 
barnen. 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag till utredningsuppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och finner att de godkänns. 

Ordföranden ställer också proposition på Jan Rylanders samt Pia-Maria 
Johanssons utredningsförslag och finner att de avslås. 

Ordföranden ställer därefter proposition på utskottets förslag till trafik- och 
cykel planer samt dess finansiering och finner att det bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkanden 
och finner att de avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda 
kostnaderna för en ny vägbro för dubbel riktad trafik med bibehållen 
cykelväg över Hagbyån i det läge som nuvarande Plåthammarsbron har 
samt 

att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att utreda 
kostnaderna för att anpassa väg passagen under järnvägen utefter 
Hitorpsvägen med syfte att underlätta för kollektivtrafik. 

Justerares sign
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med väginfrastruktur inför kommande år 

att anta förslaget till cykelplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för utbyggnad av cykelväg nätet under kommande år samt 

att finansiering av ingående objekt beslutas i kommunens investeringsbudget 
för kommande år. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 128 
Sbu § 31 dnr KS2020-400 

Uppdrag i samband med arbetet gällande förtätning av 
Nora kommun 

Nora kommun har sammanställt ett material med lämpliga fastigheter för 
förtätning inom kommunen. Arbetet påbörjades 2011 och reviderades i år, 
2020. 

Materialet innehåller förslag på fysiska ytor som kommunen upplever 
lämpliga att planlägga för bostäder. Föreslagna fastigheter har redan befintlig 
service samt utbyggd infrastruktur. Fastigheterna ägs både av kommunen 
och privata aktörer. Nora kommun är i stort behov av planlagd mark för 
bostadsändamål. Materialet ämnar vara förslag på utvecklingsområden för 
det syftet. Befintligt material behöver utredas utifrån planeringsförutsättningar 
och sammanställas till en populärversion. Materialet kan också komma att 
behöva kompletteras med ytterligare förslag på utvecklingsområden. 

Syftet med att upprätta utvecklingsförslag är att tydliggöra kommunens vision 
och viljeriktning för ett område eller en plats. Förslaget är inte lika omfattande 
som ett planprogram. Utvecklingsförslaget ska beskriva planerings
förutsättningarna tillsammans med en avgränsad markanvändningskarta. 
Utvecklingsförslaget ska fungera som ett strategiskt dokument för de 
intressenter som vill utveckla bostäder inom tätorten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för handläggning av 
utvecklingsförslaget. Utvecklingsförslaget kommer att arbetas fram i 
samarbete med beställaren . Vid behov av utredningar ansvarar Stads
byggnadskontoret vid samhällsbyggnadsförvaltningen för beställningar av 
dessa. 

Utvecklingsförslaget kommer att fungera som ett strategiskt dokument som 
inte är juridiskt bindande och kommer därmed inte att kräva någon plan
process. Utvecklingsförslaget kommer att fungera som ett kompletterande 
dokument till översiktsplanen. Kostnaden för utvecklingsförslaget beräknas 
till 120 000 kronor för kartunderlag och arbetskostnad . 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram ett 
utvecklingsförslag för förtätning och utveckling för planlagd mark för bostads
ändamåi samt 

att avsätta 60 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 2020 och 
60 000 kronor 2021 . 

Protokollsutdrag tillJJJi5 sign JJJUt 
Utdragsbestyrkande 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att utvecklingsförslaget ska tas fram med hjälp av medborgardialog. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande 
och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram ett 
utvecklingsförslag för förtätning och utveckling för planlagd mark för bostads
ändamåi samt 

att avsätta 60 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel 2020 och 
60 000 kronor 2021 . 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 129 
Sbu § 32 dnr 2020-399 

Uppdrag om utredning om ny iläggningsplats för båt 

Under flera år har det kommit in synpunkter och klagomål från boende, 
båtägare, näringsidkare och allmänhet angående trafiksituationen vid 
båtiläggningsplatsen och på angränsande gator. Parkerade bilar med 
tillkopplat båtsläp begränsar framkomligheten på Järnvägsgatan och tar 
upp stora delar av de parkeringsmöjligheter som finns. Kollektivtrafiken har 
upplevt framkomlighetsproblem på bland annat Herrgårdsgatan där fordon 
med båtsläp parkerats. 

Nerikes Brandkår har framfört synpunkter då det vid flertalet tillfällen uppstått 
problem med att lägga i deras räddningsbåt vid utryckningar och övningar. 
Det har resulterat i förseningar vid deras uppdrag och i slutänden kan det 
innebära att nödställda personer inte får hjälp i tid . 

Samhällsbyggnadsförbundet har vidtagit åtgärder genom att skapa en större 
yta vid båtiläggningsplatsen samt infört parkeringsförbud på Kungsgatan, 
Järnvägsgatan samt vid båtiläggningsplatsen. Dessa åtgärder har dock inte 
varit tillräckliga utan problemen kvarstår. 

Förbundet har inlett en dialog med tjänstemän från Nora kommun, Nerikes 
Brandkår och Nora fiskeklubb för att hitta en lösning på de problem som 
beskrivits ovan. Olika förslag har tagits fram och de behöver utredas vidare 
för att se vad som är möjligt att genomföra. Problemet är att platsen inte är 
lämplig som båtiläggningsplats för fritidsbåtar då det saknas uppställnings
plats för de fordon som använts för båttransporter. Att skapa en ny 
båtiläggningsplats för räddningstjänsten kan lösa problemet för räddnings
tjänsten, men skapar inte mer utrymme för alla fordonsekipage, vilket 
innebär att trafiksituationen på angränsande gator kvarstår. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utreda och ta 
fram förslag på åtgärder för att förbättra tillgängligheten för utryckningsfordon 
och att förbättra parkeringssituationen för fordon med båtsläp. I utredningen 
ska, om så anses nödvändigt, möjligheterna till ny båtiläggningsplats 
inklusive parkering för fordon med båtsläp ingå 

att i utredningen ska kostnader för föreslagna åtgärder presenteras 

att avsätta 50 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel under 
2020 för projektledning för uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

M 
Protokollsutdrag tillJusterares sign 
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Ks § 130 
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Förslag att sända ut landsbygdsutvecklingsstrategi 2020-2030 för 
Nora kommun på remiss 

Landsbygdsstrategin ska fungera som en gemensam vägvisare för Nora 
kommuns långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling och tillväxt på 
landsbygden. Kommunens övergripande mål för landsbygden är att göra det 
enklare att bo, verka och leva där. 

Perspektiven i programmet är kommunala, men arbetet kommer också att 
genomföras i sammanhang där kommunen inte har rådighet. Allt som står i 
detta program är därmed inte ett kommunalt ansvar utan arbetet präglas i 
hög grad av dialog mellan medborgare, företagare , myndigheter och andra 
organisationer. Samverkan, samarbete och underifrånperspektiv är 
nödvändigt för att uppnå en god landsbygdsutveckling. Denna version av 
landsbygdsutvecklingsstrategin ska nu skickas till kommunens byalag och 
bygderåd för synpunkter. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att sända förslag tilllandsbygdsutvecklingsstrategi 2020-2030 på remiss till 
byalag och bygderåd i Nora kommun. Remissperioden gäller till och med 
2020-11-30. 

Tom Rymoen (M) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till utskottets 
förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign 
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Ks § 131 
Sbu § 35 dnr KS2019-219 

Uppföljning och utvärdering av verksamheten på Alntorps ö 

Tillväxl- och utvecklingschefen och näringslivsstrategen fick i uppdrag att 
följa upp verksamheten på Alntorps ö och komma med förslag på hur 
verksamheten ska drivas på kort och lång sikt. På grund av mycket kort 
utredningstid har förslagen i utredningen koncentrerats på att lösa driften av 
kiosk och kafeverksamheten under 2021 och 2022 och peka på områden 
som kan och bör utvecklas. 

Ett visionsarbete för Alntorps ö har sedan tidigare inletts och det ska fort
sätta och komma med förslag på en långsiktig plan för ön. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommun
direktören om uppföljningen samt lämnar en nulägesrapport och informerar 
om de framtidsplaner som finns för verksamheten på Alntorps ö. 

På kort sikt, det som är prioriterat inför 2021, är att kioskverksamheten drivs 
med hjälp av AME under dagtid , måndag-fredag. Eventuellt i samarbete med 
föreningslivet. 

Olika entreprenörer har försökt bedriva en affärsmässig verksamhet med 
lönsamhet året om men förutsättningarna är av naturliga skäl begränsade. 
Beräkningar har tidigare gjorts av professionella aktörer som har bedömt att 
det inte är kommersiellt möjligt under rådande förutsättningar. 

Därför är det nödvändigt med anpassning av ambitionen, utbudet mm. Det 
är därför lämpligt alt kommunen driver säsongsverksamheten i regi av AME 
vilket också ger möjlighet till praktik och arbetsträning samt skapar syssel
sättningsåtgärder för den målgruppen. 

Övriga befintliga verksamheter på ön bedrivs och utvecklas inom budget
ramarna. Det bör dock göras vissa nödvändiga basåtgärder inom lokaler, 
anläggningar och i utemiljön om budgetmedel avsälts. 

Kostnaden för alt driva verksamheten i egen regi beräknas till 140000 
kronor per säsong. Största delen av kostnaden är handledarresurser i 
AM E-verksamheten. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Det finns behov av underhåll av kommunens fastigheter och utrustning på 
ön. En prioritering har gjorts och stort behov finns att förbättra gästhamnen 
med bland annat nya gästbryggor, att reparera staketet till äppelodlingen 
och platsen för påstigning på Plaskus på fastlandet. Investeringsbehovet 
beräknas till 430 000 kronor i 2021 års investeringsbudget. Det medför också 
att 50 000 kronor årligen avsätts i driftbudgeten för kapitalkostnaden för 
investeringarna. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till att AME sköter kiosk, bangolf och 
fritidsbank. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att en direktupphandling sker med 
extern leverantör som kan driva Gula villan under 5 år. 

Ordföranden informerar om att ärendet ska föras till budgetberedningen för 
behandling . 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johansson tilläggs
yrkande och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen bereda 

att kommunstyrelsen avsätter 140 000 kronor för driften av kiosk- och kafe
verksamhet i 2021 års budget och framåt 

att 430 000 kronor avsätts i 2021 års investeringsbudget för underhålls
åtgärder enligt prioritering på ön samt 

att avsätta 50 000 kronor årligen för kapitalkostnaden för investeringarna 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ks § 132 
Su § 30 dnr KS2020-392 

Förslag till brev till fastighetsägare/hyresvärdar angående socialt 
ansvarstagande 

Tom Rymoen, kommunalråd (M), Pia-Maria Johansson, oppositionsråd (LPo) 
och Fredrik Bergström, socialchef håller på att formulera ett brev till hyres
värdar angående socialt ansvarstagande. Det ska även upp som en punkt på 
fastighetsrådet nästa gång. 

Brevet presenteras på dagens sammanträde för socialutskottet. Avsändare 
är tänkt att vara kommunalråden och näringslivsutvecklaren . 

Under behandling av ärendet kommer socialutskottet gemensamt fram till att 
föra brevet till kommunstyrelsen för beslut om att anta brevet och sedan 
sända det till hyresvärdarna i Nora kommun. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta brevet samt 


att skicka brevet till hyresvärdarna i Nora kommun. 


Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommun
stryelsens vice ordförande/socialutskottets ordförande att ärendet flyttas 
till kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

&0 .fi4J6 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 133 
Su § 27 dnr KS2020-153 

Förslag till revidering av riktlinjer för parboendegaranti 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 § 33 att ge kommundirektören i 
uppdrag att genomföra översyn av riktlinjer för parboende. 

Riktlinjen rör myndighetsutövningen som utförs av Nora kommuns bistånds
handläggare och de beslut de fattar enligt Socialtjänstlag (2001 :453) 
avseende parboende på särskilt boende samt verkställigheten av beslut om 
parboende på Nora kommuns särskilda boenden för äldre. 

Riktlinjen förtydligar lagstiftningen och anger hur tillämpning av nämnd lag 
aktualiseras i Nora kommun. Riktlinjen är vägledande och gäller aldrig utan 
undantag. En helhetsbedömning av den enskildes boendesituation och 
relationella status måste alltid göras i varje enskilt fall. 

De primära förändringar som gjorts i och med 2020 års revidering är 
förtydligande kring utformningen av parboende, överflytt av tidigare insatser 
för medboende, medboendes ansökan om mattjänst samt tillägg om tillåtelse 
att bruka eventuell tvättmaskin i lägenheten. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderad riktlinje för parboendegaranti 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson 
(LPo) på en revidering av texten på sidan 7, första stycket, sjätte raden, 
under rubriken Hyresförhållande och beSittningsrätt för medboende enligt 
följande ... möjligt, dock, om möjligt, senast inom tre månader. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förs lag. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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2020-10-07 

Ks § 134 dnr ks2020-407 

Information enligt uppsiktsplikten, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Ordföranden och förvaltningschefen informerar om verksamheten i 
Bergslagens överförmyndarnämnd. 

198 

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra 
Örebro län, KNÖL, dvs Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg , en 
gemensam överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsbergs kommun. 

Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och väljs av 
kommunfullmäktige. Nora kommun representeras aven ledamot från 
Socialdemokraterna och en ersättare från Landsbygdspartiet oberoende. 
På förvaltningen finns fyra årsarbetande handläggare anställda. Dessutom är 
kanslichefen i Ljusnarsberg kommun tillika förvaltningschef i förvaltningen. 

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över 
förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge 
tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. 

Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i 
Dalarnas län. Länsstyrelsen skulle ha genomfört en tillsyn i våras men den 
blev inställt på grund av pandemin. I stället genomförs den i november. För 
det mesta finns inget att invända mot. 

Under 2019 har förvaltningen besökt äldreboenden i Nora och informerat om 
verksamheten, bland annat informerat om vad det innebär med ställföre
trädare. Ställföreträdare är det gemensamma namnet för gode män och för
valtare. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 135 dnr ks2017-711 

Redovisning av remissvaren på utvärderingen av den politiska 
organisationen 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2019, § 148, att göra en 
utvärdering av den politiska organisationen. Efter upphandling fick KPMG 
uppdraget att genomföra utvärderingen och slutrapport presenterades på 
fullmäktige den 12 december 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att skicka ut utvärderingen på 
remiss till de politiska partierna. Remissvaren skulle vara inlämnade senast 
den 1 september 2020. Kommundirektören och kanslichefen har gjort en 
sammanställning av svaren. 

Sex svar har lämnats. Svaren innehåller generellt ganska olika synpunkter 
och varierar i detaljrikedom. Det finns ändå ett antal gemensamma nämnare. 

Det finns tyd lig önskan om att gå från en helt renodlad utskottsorganisation 
till en organisation med nämnder och ett fåtal utskott. Man vill exempelvis 
byta barn- och ungdomsutskottet mot en barn- och ungdomsnämnd/utbild
ningsnämnd samt individ nämnden mot en socialnämnd. 

Dessutom finns önskemål om tillfälliga fullmäktigeberedningar. Det finns 
också önskemål om landsbygdsnämnd, fritidsnämnd och tillväxtnämnd. 
Antalet politiker varierar men två av svaren pekar på en minskning av antalet 
förtroendevalda. 

Den nuvarande organisationen dvs; fullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, 
individnämnd och revision omfattar totalt 119 uppdrag. Med utskotten är det 
152 uppdrag. Uppdragen innehas av 77 personer. 

Vid en eventuell förändring av den politiska organisationen måste man även 
titta på förvaltningsorganisationen. Det finna inga direkta begränsningar i hur 
man organiserar förvaltningen. Den måste dock klara morgondagens behov. 

Vid en förändring av den politiska organisationen följer en hel del administra
tiva förändringar såsom revidering av samtliga reglementen och delegations
ordningar. Man måste genomföra förändringar av interna stödsystem, bland 
annat förtroendemannaregister, diarium, arkiv mm, lönestruktur för hantering 
av arvoden, information på hemsidor mm. Detta kräver både personella som 
ekonomiska resurser men framför allt tid. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ett förslag till preliminär tidsplan har tagits fram som innebär att beslut om ny 
organisation tas i juni eller augusti 2021 . Det interna arbetet med revidering 
av nödvändiga styrdokument mm pågår under ca ett år från augusti 2021. 
Beslut om nya dokument fattas av fullmäktige i september 2022 och den nya 
politiska organisationen gäller från 1 januari 2023. Under januari 2023 
genomförs utbildningar för förtroendevalda och medarbetare. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign 

\20 JUl 
Protokollsutdrag till 

Uldragsbestyrl<ande 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr~desdatum 	 Sida 

Kommunstyrelsen 	 2020-10-07 201 

Ks § 136 	 dnr ks2018-028 

Information om Heltidsresan 

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och fackförbundet Kommunal 
arbetar gemensamt i ett femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. 

Skolan, vården och omsorgen börjar få svårt att rekrytera personal samtidigt 
som majoriteten i den kvinnodominerade sektorn arbetar deltid. 

Budskapet för projektet Heltidsresan 
• 	 Heltidsarbete är avgörande för välfärdens kompetensförsörjning 
• 	 För att förändra en kultur ska heltidsarbete bli norm i välfärdens 

kvinnodominerade verksamheter 
• 	 Nyanställningar ska vara på heltid 
• 	 Heltidsarbete förutsätter att man delar på föräldraledighet, VAB och 

obetalt hemarbete 
• 	 Heltidsarbete leder till ekonomisk trygghet och självständighet 
• 	 Införande aven heltidsorganisation kräver en översyn av organisation, 

bemanning och arbetsmiljö. 

Heltidsarbete bör prioriteras som norm för att säkra kompetensförsörjningen, 
öka jämställdheten, för att ge kvinnor ekonomisk självständighet och trygghet 
samt för att öka kvaliteten. 

I Nora kommun pågår projektet Heltidsresan. Målet med projektet är att öka 
sysselsättningsgraden och att nyanställningar ska vara på heltid. Planen är 
att heltid ska omfatta fler fackliga organisationer. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O jjjjI 
Utdragsbestyr1<.ande 
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Ks § 137 

Delegationsbeslut 

1 2020-09-30. Kommundirektören - Beslut om att teckna avtal under 
mars, maj och juni 2020. (dnr ks2020-028) 

2 2020-09-10. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut om servitut för 
fjärrvärmeledning i ishallen. (dnr ks2020-085) 

3 2020-08-11. Ekonomichefen - Beslut att anta anbud i upphandling om 
Finansiell fordonsleasing. (dnr ks2020-339) 

4 2020-08-13. Kommundirektören - Beslut om att teckna avtal för 
Finansiell fordonsleasing. (dnr kS2020-339) 

5 2020-09-17. Tf skolchef - Överenskommelse med Karlskoga kommun 
om ersättning för plats i barnomsorg. (dnr ks2020-404) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 
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Ks § 138 

Delgivningar 

1 2020-09-04. Länsstyrelsen - Belsut om bidrag till vård av värdefull 
kulturmiljö; renovering av tak på gårdshus inom byggnadsminnet 
Göthlinska gården (dnr ks2019-442) 

2 2020-10-01. För kännedom: Skolinspektionen - Beslut om ansökan 
godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Proffsgymnasie
Örebro. (dnr ks2020-1 09) 

om 
t i 

3 2020-09-24. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protoko
den 17 september 2020, § 89, revidering av reg lemente för Bergslag
överförmyndarnämnd. (dnr ks2020-330) 

ll 
ens 

4 2020-07-07. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till stiftelsen 
Göthlinska gårdens minne om tillstånd för ingrepp i fornlämning 
L 1980:2801, Göthlinska gården. (dnr ks2020-347) 

5 2020-09-14. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till One Nordie AB 
om tillstånd till ingrepp i fornlämning. (dnr ks2020-412) 

6 2020-09-30. Karlskoga kommun - Utdrag ur protokoll från kommun
styrelsen den 22 september, § 177, om justering av tillämpning av av
om kollektiv1rafik, Örebro län. (dnr ks2020-415) 

1al 

7 2020-09-23. För kännedom: Arvsfonden - Beslut till Nora 
LAWNtennisklubb om lokalstöd. (dnr ks2020-424) 

8 2020-09-15. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 9 september 2020. 

9 2020-10-02. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 24 september 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 139 dnr ks2020-032 

Kommundirektören informerar 

Arne P:s väg 

Trafikingenjören, näringslivschefen, turistchefen och kommundirektören 
genomförde den 6 oktober 2020 en utvärdering av att Arne P:s väg, dvs 
bussgatan, varit öppen för trafik under sommaren. 

Enligt utvärderingen har åtgärden varit lyckad. Förslaget är därför att gatan 
fortsättningsvis ska hållas öppen för trafik. Dock behöver det skyltas bättre 
så att trafikanterna använder vägen för att åka från Skojarbacken och via 
bussgatan. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

cfD .~ 
Utdragsbestyrka nde 
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Ks § 140 dnr ks2020-452 

Nämndinitiativ: Fler marknadsplatser 

Pia-Maria Johansson (LPo) vill väcka ett nämndinitiativ. Pia-Maria 
Johansson vill att näringslivschefen och säkerhetssamordnaren får i 
uppdrag att ta fram fler marknadsplatser till advent. 

Kommundirektören informerar om att detta redan har är ordnat inom 
förvaltningen. 

Pia-Maria Johansson tackar för svaret. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokolls utdrag till 
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