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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 

Sbu § 17 dnr ks2021-206 

Förslag att avskaffa familjekort på simhallen 

Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommuns 
simhall har sålt familjekort sedan 1980-talet. Familjekortet fyller en viktig 
funktion men är av olika anledningar inte längre relevant och hanterbart. 

Familjekortet används bland annat felaktigt och det förekommer ett stort 
missbruk av det. Kortet är därmed för billigt för hur mycket det nyttjas. 

Med anledning av detta föreslår utvecklingschefen och simhallens 
badmästare att försäljning av familjekortet upphör den 1 juli 2021 . 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att försäljning av Familjekort vid simhallen upphör den 1 juli 2021 . 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande/ 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 24 

Sbu § 18 dnr ks2020-057 

Information om enkätsvar för lokalförsörjningsplanen 

Föreningssamordnaren informerar om svaren som kommit in på enkäten om 
lokalförsö~ningsplan . 

Enkäten ska ses som ett av flera underlag till den framtida lokalförsö~nings
planen för kultur-, idrott- och fritidsområden. 

Syftet med enkäten är bland annat att redovisa behov och önskemål om nya 
anläggningar och att skapa ett bra underlag inför nyinvesteringar i 
anläggningar för kultur, idrott och fritid . 

Det kom in totalt 494 svar på remissen varav 428 via mail och 66 i pappers
form. En och samma person har haft möjlighet att svara flera gånger. 

Många av svaren lyfter fram vikten av att kunna tillgodose att allmänheten 
kan åka skridskor både på konstfrusen och spolad is. Många vill att det ska 
kunna göras på Karlsängs lP och att den konstfrusna isbanan ska vara kvar 
som den är. 

Ny stor idrottshall, tillgång till konstgräs för fotbollen och bättre förut
sättningar för friidrotten är återkommande önskemål. Önskemål finns också 
om att området runt Norvalla ska utvecklas med bland annat utegym och 
bättre belysning samt att Ishallen färdigställs. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign

eD 
Protokol1sutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 25 

Sbu § 19 dnr ks2018-145 

Förslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi 

Utvecklingschefen och landsbygdsutvecklaren har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Arbetet med att ta fram en landsbygdsutvecklingsstrategi startade 
2018. Ett förslag tilllandsbygdsutvecklingsstragegi 2020-2030 presenterades 
på kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 130. Kommunstyrelsen 
beslutade att sända förslaget på remiss till byalag och bygderåd i Nora 
kommun. Remissvaren skulle vara inlämnade senast den 30 november 
2020. 

En sammanställning av de synpunkter som lämnades samt viss anpassning 
av förslaget redovisas i underlaget till förslaget till landsbygdsutvecklings
strategin. 

Parallellt med arbetet med strategin har även arbete pågått med utveckling 
av allmän service, ärendehantering, projekt och kontakter inom olika 
verksamhetsområden på landsbygden. En viktig grunduppgift har varit, och 
är, administration av Bygderådets verksamhet och möten. 

På samhällsbyggnadsutskottet den 24 mars 2021, § 11, informerade 
landsbygdsutvecklaren om aktuella och kommande aktiviteter på lands
bygdsområdet. Nästa steg för etablering aven långsiktigt hållbar verksamhet 
är att anta den övergripande strategin. Den kan därefter ligga till grund för 
pågående arbete med funktionsdirektivIprioriterade insatser på området, 
tydliga budgetförutsättningar och årliga verksamhetsplaner. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) på 
att ärendet återremitteras för att byalagen ska ta fram strategier för 
landsbygdsutveckling. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån 
för återremissyrkandet. 

Pia-Maria Johansson informerar att en skriftlig reservation ska lämnas. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkandet 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 26 

Sbu § 20 dnr ks2021-226 

Information om näringslivsarbetet 

Näringslivsutvecklaren informerar om sitt uppdrag och arbete som enhets
chef för näringsliv och sysselsättning. 

Arbetet riktas till stor del till företagarna. Både etablerade företag och nya, 
stora som små. Det handlar mycket om enklare basala frågor men även mer 
komplicerade. 

Arbetet handlar mycket om samverkan på olika sätt med andra organisa
tioner och kommuner. 

På grund av pandemin har mycket av arbetet fått skötas digitalt och innan 
sommaren planeras bland annat en digital näringslivsfrukost. 

På Nora kommuns webbplats www.nora.se finns mer information under 
fliken "Näringsliv & arbete" 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign 

Ro 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyr1<an~e 

http:www.nora.se


NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 27 

Sbu § 21 dnr ks2020-068 

Remissvar, Samhällsbyggnad Bergslagen 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2021 , § 7, informerade 
en representant för KPMG om det pågående arbetet med utredningen av 
Samhällsbyggnad Bergslagen och att ta fram ett förslag till gemensam 
målbild för Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 2025. 

Uppdragsgivare är kommunchefema i KNÖL-kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Förslaget är nu färdigt för att lämnas på remiss till kommunstyrelsen i de fyra 
kommunerna. Remissvaren ska vara inlämnade senast den 30 juni 2021. 

Ordföranden informerar om att partierna i majoriteten, dvs Socialdemo
kraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna 
ställer sig bakom KPMG:s förslag. 

Ordföranden yrkar bifall till KPMG:s förslag och att kommundirektören får i 
uppdrag att till kommunstyrelsen den 26 maj skriva svar på remissen enligt 
KPMG:s förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att Nora kommun tar tillbaka verksam
heterna park, gata och naturvård i egen regi. 

Håkan Kangert (M) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till ordförandens 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls. 

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom KPMG:s förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån 
för ändringsyrkandet. Skriftlig reservation kommer att lämnas. 

UtdragSbestyrkandV 

Protokollsutdrag till 



Skriftlig reservation 

Vi utgår från den erfarenhet vi har samt de synpunkter som framkom vid seminariet där 

samtliga fyra norrkommuner deltog, se bild nedan 

Vår erfarenhet är att KPMGs förslag innebär stora svårigheter för respektive kommun att 

bryta sig loss från förbundet, -om det är så att man i framtiden önskar göra det. 

Omorganisationen innebär även att de verksamheter som vi gemensamt INTE tycker "passar 

in" eller vill ta hem innebär fördyringar om vi "tar hem dem" eller "köper externt" eftersom 

en baskostnad för dessa oavsett ska gå till SBB enligt finansieringsmodellen Detta oavsett 

om det handlar om att köpa lokalvård från förbundet eller välja ta expertkompetens från 
annat håll 

Kommunernas kostnader ska beräknas utifrån invånare som i sin tur ska bekosta en 

basorganisation, där samordnare för lokalvård, specialistkompetenser, HR funktioner samt 

olika stödsystem ska ingå . Det gör att det finns en uppenbar risk att organisationen växer, 

som vi kan se redan idag i förbundet där man önskar allt fler stödfunktioner/stödsystem som 

redan finns i kommunerna 

En annan nackdel som vi ser är att förslaget till omorganisation ej är prövat av andra 

kommuner, vilket återigen gör att vi blir "pilotkommuner" 

Vi ser stora fördelar med att samarbete inom områden som vi inte har 
"heltidsbehov" av rörande egna resurser. Detta ser vi med fördel kan ske via 

avtalssamverkan""vi menar att det kan ske både 

• rörande beställarkompetens, 



• 	 specialistkompetenser och 

• 	 myndighetssamverkan 

Det gör att både våra norrkommuner kan samverka två stycken eller alla fyra. Vi kan även 

som enskild kommun samverka med annan närliggande kommun. Det gör att kommunen 

självstyre stärks 

De verksamheter som vi menar definitivt bör återgå helt och fullt till våra 

egna kommuner är: 

• 	 Park och Gata 

• 	 Naturvård 

• 	 Idrott 
• 	 Lokalvård 

Vår åsikt är även att om vi väljer ha kvar vissa delar i förbundet ska ett namnbyte ske och ska 

återgår till BKT 

För att utreda och kunna ta vidare ställning till alternativ samt se konsekvenser av 

ovanstående eller annan modell vill vi att en redovisning sker kring 

• 	 senaste funktionsbeskrivningen som tagits av förbundsstyrelsen rörande aktuellt 

område samt en 

• 	 redovisning hur mycket resurser som avsatts för området fördelat på vår kommun. 

Och även 

• 	 redovisad ekonomisk kostnad för vår kommun 

Detta för att få något att utgå från 

/' 

Conny Alfredsson 

Landsbygdspartiet oberoende Norapartiet Sverigedemokraterna 

Pia-Maria Johansson 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 28 

Sbu § 22 dnr ks2021 -212 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om medel för 
att utreda befintliga VA-verksamheter i Nora kommun 

Kommunfullmäktiges beslut i kommunerna Hällefors, Lindesberg, Nora och 
Ljusnarsberg om verksamhetsområden utgör grunden för hela den 
kommunala verksamheten för vatten och avlopp, VA. 

Det är endast inom verksamhetsområden som lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster gäller. Lagen reglerar skyldigheter och rättigheter för 
såväl kommun, huvudman och fastighetsägare samt att kommunens 
beslutade Allmänna bestämmelser för VA och VA-taxor endast gäller inom 
verksamhetsområdena. 

Enligt paragraf 7 i vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som 
ingår i verksamhetsområdet. Det görs tydligast med en fastighetslista och 
tillhörande karta. 

Samhällsbyggnadsförbundet har bara tillgång till beslut om verksamhets
områden som tagits efter att förbundet bildades år 2003. De kartunderlag 
som förbundet fått från kommunerna och som gäller från före år 2003 kan 
inte verifieras med beslut om verksamhetsområden tagna i fullmäktige. 

Det är kommunernas fullmäktige, inte VA-huvudmannen, som ansvararför 
att beslut om verksamhetsområden finns antagna som uppfyller vattentjänst
lagens krav på tydlighet och tillgänglighet. Medlen för VA-kollektivet får 
endast användas inom kommunens beslutade verksamhetsområden. 

På grund av den juridiska tyngden av beslut om verksamhetsområden, enligt 
vattentjänstlagens paragraf 6, i kombination med att många beslut saknas vii 
direktionen i förbundet uppmärksamma kommunerna om problematiken och 
ge förslag till lösning . 

Direktionen föreslår att uppdraget lämnas till en konsult. Det sker genom att 
presentera en offertförfrågan till de konsulter inom lämplig avtalsgrupp som 
förbundet har ramavtal med. 

Kostnaden för uppdraget uppskattas till 1 150 000 kronor exklusive moms 
men inklusive konsultkostnad, kostnad för förbundets medarbetare och 
andra oförutsedda kostnader. Kostnaden fördelas procentuellt mellan de fyra 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

För Nora kommun innebär det en beräknad kostnad på 268 000 kronor. 

Den beräknade kostnaden för de övriga kommunerna är för Hällefors 
175 000 kronor, Lindesberg 589 000 kronor och Ljusnarsberg 118 000 
~ronor. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande / 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
$ammantradesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 29 

Direktionen har behandlat ärendet den 23 april 2021, § 47. Direktionen 
föreslår att kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skattefinansierade ekonomiska 
medel för att uppdra till konsult att ta fram GIS-underlag och fastighetslistor. 

Dessa ska användas som beslutsunderlag för att fastställa beslut om 
verksamhetsområden enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster för 
alla områden där allmänna VA-anläggningar finns utbyggda. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anslå 268 000 kronor till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen enligt 
förbundets förslag. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande-

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-05 30 

Sbu § 23 dnr ks2021-223 

Medel för förstudie av detaljplaneläggning för industriändamål 
vid Vaslätten 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021 , § 7, att ge Samhälls
byggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
detaljplaneläggning av Vaslätten för industriändamål. 

En inledande förstudie har genomförts där frågor kopplat till översiktsplanen, 
markägoförhållanden och möjligheterna att nå området har undersökts. 

För att kunna avgöra lämpliga anslutningsvägar behöver en trafikplanerare 
se närmare på platsen och en utredning därmed beställas. 

Samhällsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 150 000 kronor för utredning av tillfartsvägar till området samt 

att medlen anslås ur kommunstyrelsens konto för tillfälliga engångsresurser. 

Protok.ollsutdrag till --- /Justerares sign 

Utdragsbestyrkanq! 



W NORA 
• KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 5/5 2021 

Närv, 

beslut 

Närv, 

ej be

slut 

Omröstningar 

§ § 

Ledamöter Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson (S) ordf 

Håkan Kangert (M) vice ordf 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Anna Karlsson (S) 

John SundelI (KD) 

X 

X 

-
X 

X 

Jan Rylander (N P) X 

Pia-Maria Johansson (LPo) X 

Ersättare 

Vakant (S) 

Susanne Forsberg (C) 

Bengt Svensson (M) X 

Conny Alfredsson (SD) X 

Närvarorätt 

Tom Rymoen (M) 

Antal 7 1 
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