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SAMMANTRÄDES PROTOKOLLNORAKOMMUN 
SidaSammanlrädesdatum 

2021-05-26 Kommunstyrelsen 

Ks § 62 
Lu § 26 dnr ks2021-155 

Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2020 

Direktionen har den 5 mars 2021, § 10, behandlat rubricerat ärende. 

Direktionen föreslår fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna 

årsredovisningen. 


Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att godkänna årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår. 


Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag tm 

Utdragsbestyrka nde 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 100 

Ks § 63 
Lu § 27 dnr ks2021-155 

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2020 

Revisorerna har granskat verksamheten för 2020 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
god redovisningssed i kommunal verksamhet , förbundsordningen och 
förbundets revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfreds
ställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enski lda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2020 
godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår ansvarsfrihet för år 2020 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 101 

Ks § 64 
Lu § 28 dnr ks2021-178 

Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Direktionen har den 26 mars 2010, § 23, behandlat årsredovisning 2020 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i medlemskommunerna aU godkänna årsredovisningen. 

LedningsutskoUets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

aU godkänna årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Jan Rylander (NP) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 102 

Ks § 65 
Lu § 29 dnr ks2021-178 

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
för år 2020 

Revisorerna har granskat verksamheten för 201200ch överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
förbund ets revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, ti llfreds
ställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Jan Rylander (NP) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag tillJlI st~n 

Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlfädesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 103 

Ks § 66 
Lu § 30 dnr ks2021-1.57 

Förslag till revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna 
Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora sedan 1 januari 2011 . En 
praxis för va l av ordförande och vice ordförande har använts sedan 
överförmyndarnämnden bildades. Det har dock inte fastställts i reglementet 
för nämnden. 

För att undvika tveksamheter vid val av dessa uppdrag föreslår nämnden 
en revidering av överförmyndarnämndens reglemente, paragraf 6 
Sammanfattning, enligt följande. 

"Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i överförmyndar
nämnden medan vice ordförande utses bland ledamöter från övriga 
medlemskommuner enligt roterande ordningsschema baserat på 
mandatperiod. 

Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema; år 2011-2014 Nora 
kommun, år 2015-2018 Hällefors kommun, år 2019-2022 Lindesbergs 
kommun, år 2023-2026 Nora kommun, år 2027-2030 Hällefors kommun, 
år 2031-2034 Lindesbergs kommun och så vidare." 

Nämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2021 , § 7. Nämnden föreslår 
att fullmäktige i medlemskommunerna godkänner förslag till revidering av 
reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd . 

Ledningsutskottets förslag ti ll kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Uldragsbestyrkande 

http:ks2021-1.57


NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 104 

Ks § 67 
Lu § 31 dnr ks2021-186 

Budgetförutsättningar med anvisningar inför budgetarbetet för 
verksamhetsåret 2022 och planeringsåren 2023-2024 

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett underlag som innehåller anvisningar 
och ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet för år 2022 med plan för 
åren 2023-2024. 

Nora kommuns ekonomiska situation för perioden 2022-2028 visar på att 
kommunen behöver omdisponera budgetanslagen, effektivisera och/eller på 
ann·at sätt finansiera de planerade om- och nybyggnationerna som medför 
ökade hyreskostnader. Det ökade omsorgsbehovet som förväntas komma, 
som är grundat på kommunens åldrande population, bidrar också till ökade 
kostnader framöver. 

Kommunens nettokostnader för ett antal verksamheter är idag högre än 
standardkostnaden. Det bidrar till behovet att effektivisera i kommunens 
verksamheter för att få en ekonomi i balans. Totalt hade kommunen 
överkostnader på 22 245 000 kronor för 2019 relaterat till de riktade 

generella statsbidragen. 

Prognosen för resultaträkningen för år 2022 baseras på antalet kommun
invånare, 1O686, den 31 december 2020. Det grundas på kommunens 
befolkningsförändring under de senaste fem åren med hänsyn taget till 
barnafödande och avlidna sedan 1968. Trenden i kommunen är att antal 
barn/elever och de i "arbetsför ålder" minskar till skillnad mot "pensionärs
gruppen" som ökar. 

Efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser förväntas minska de 
närmaste åren om inte det sker en större inflyttning än de senaste åren. 
Även barnafödande bör öka inom kommunen så att det blir ett födelse
överskott i jämförelse med de avlidna. 

Befolkningsprognosen bygger på de senaste fem årens barnafödande. 
Enligt prognosen föds det i genomsnitt 97 barn per år baserat på antal 
kvinnor i åldern 20-40 år. Ett trendbrott är bra för kommunen i den frågan. 

Antalet bortgångna av kommunens population ligger på 1,22 procent per år 
sedan 1968. Prognosen för åren beräknas till 1 ,17 procent. Inflyttnings
överskottet i prognosen motsvarar det negativa befolkningsförändringen, 
där det förväntas avlida fler än det födds. . 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORA KOMMUN 
SidaSammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 105 

De närmaste tre åren visar på bra budgetresultat utifrån kända förut
sättningar som är baserat på befintlig verksamhet och oförändrat antal 
kommuninvånare. Men den förväntade ökningen av efterfrågan inom 
äldreomsorgen och de diskuterade ny- och ombyggnationer innebär kostnad 
sökningar med effekten att från och med 2025 visar resultaträkningen på 
negativa budgetresultat. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till budgetförutsättningar med anvisningar inför 
budgetarbetet för året 2022 och planeringsåren 2023-2024. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

2021-05-26 106 

Ks § 68 dnr ks2021-239 

Ekonomirapport 1, april 2021 

Ekonomirapporten redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med 
april månad. 

Redovisningsn ivån av verksamheterna på funktionsnivå ger information på 
40 funkt ionsnivåer. 

Ekonomirapporten visar at! sju funkt ionsområden förväntas redovisa et! 
budgetöverskridande och 12 funktionsnivåer förväntas redovisa et! budget
överskott. Resterande funktionsnivåer förväntas rymmas inom befintli ga 
budgetramar. 

Resultatet för Nora kommun förväntas bli bättre än det budgeterade 
resultatet på 7 032 000 kronor men hur mycket är svårt att bedöma. 
I dagsläget är det ovisst vilka åtgärder staten kan tänkas genomföra för 
samhället och hur pandemin påverkar kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! godkänna upprättad ekonomirapport 1, 2021 . 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAM MANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

Kommunstyre lsen 2021-05-26 107 

Ks § 69 
Lu § 32 dnr ks2021-190 

Redovisn ing av motioner och medborgarförslag som inte är 
färd igbehand lade i april 2021 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträde i juni 
och december, redovisa motioner och medborgarförslag där beredningen 
inte är slutförd. 

Vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2020 blev redovisningen 
av motioner och medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2020 
återremitterat till kommunstyrelsen. Kommunalråden och oppositionsrådet 
fick i uppdrag att ta fram fylligare redovisningar av statusen på 
beredningen av motionerna och medborgarförslagen och att också 
presentera en plan för hantering av dessa. 

Kommunalråden och oppositionsrådet överlämnade ett förslag till hantering 
av motionerna och medborgarförslagen som behandlades på fullmäktige den 
28 april 2021, § 22. Förslaget innebar att vissa av motionerna och med
borgarförslagen avskrevs, bifölls, avslogs eller skulle anses besvarade. 

Därefter har kommunsekreteraren sammanställt en redovisning av de 
återstående rnotionerna och medborgarförslagen där inte beredningen är 
slutförd i april 2021. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag liIIJUS;C ~ 
Utdragsbesl yrkande 



NORA KOMM UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyre lsen 

Sammantradesdatum 

2021 -05-26 

Sida 

108 

Ks § 70 
Lu § 33 dnr ks2021 -118 

Policy för säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Nora kommun ska enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) och Säkerhet
skyddsförordning (2018:658) vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot 
brott som kan hota Sveriges säkerhet, förebygga och skydda mot terrorism 
samt skydda hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet. 

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens 
föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) samt Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400). 

Policyn för säkerhetsskydd beskriver kommunfullmäktiges vi ljeriktning med 
säkerhetsskyddet, och dess stöd för arbetet med säkerhetsskydd. Policyn 
har upprättats i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, 
säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd. Till policyn hör riktlinjer som beskriver vad som ska uppnås 
och hur det ska uppnås för att säkerställa att säkerhetsskyddet i kommun 
upprätthålls. 

Policyn ska revideras vid förändring eller varje mandatperiod. 

Ledningsutskottets förslag ti ll kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Policy för säkerhetsskydd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrka nde 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 109 

Ks § 71 

Lu § 34 dnr ks2021-118 


Riktlinjer för säkerhetsskydd 

Nora kommun ska enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) och Säkerhet
skyddsförordning (2018:658) vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot 
brott som kan hota Sveriges säkerhet, förebygga och skydda mot terrorism 
samt skydda hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet. 

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens 

föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) samt Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400). 


Dessa riktlinjer för säkerhetsskydd har upprättats i enlighet med Policy för 

säkerhetsskydd samt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, säkerhets

skyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. 


Riktlinjerna ska revideras vid förändring eller varje mandatperiod. 

Denna riktlinje utgör det regelverk som ska säkerställa kommunens 
säkerhetsskydd. Riktlinjen ska: 
- klargöra ledningens och andra funktioners ansvar för kommunens 

säkerhetsskydd 
- säkerställa att de funktioner som ska arbeta med säkerhetsskydd har 

nödvändiga befogenheter och 
- se till att säkerhetskyddsarbetet bedrivs samordnat samt att det utvecklas 

löpande och utvärderas regelbundet. 

Säkerhetsarbetet inom Nora kommun ska förebygga risker och skador. 

I detta arbete innefattas även att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd för 

verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt gällande 

lagstiftning . 


Ledningsutskottets förslår kommunstyrelsen besluta 


att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut anta 

förslag till Riktlinjer för säkerhetsskydd. 


Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdrags6estyrka nde 



NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-05-26 110 

Ks § 72 dnr ks2021-235 

Förslag till Nora kommuns föreskrifter om förbud enligt den så 
kallade begränsningsförordningen 

Kommundirektören och säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse 
ärende!. 

Den så kallade pandemiiagen möjliggör olika begränsningar som kan 
behövas utifrån rådande läge i den pågående pandemin. Den tillhörande så 
kallade begränsningsförordningen ger kommuner rätt at! meddela föreskrifter 
om förbud på vissa platser där det finns en påtaglig risk för trängsel. 

För närvarande finns inte behov av at! meddela sådana föreskrifter men 
behovet kan uppstå snabb!. För at! göra det möjligt med en snabb hantering 
av sådana ärenden föreslås at! kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag at! meddela de förbudsföreskrifter som kan komma at! behövas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

at! delegera till kommunstyrelsen at!, med stöd av 8 kapitlet 1 § förordningen 
(2021 :8) om särskilda begränsningar för at! förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, utfärda föreskrifter om förbud at! vistas på särskilt anvisade platser 

at! föreskrift enligt ovan endast gäller under två veckor med möjlighet för 
kommunstyrelsen at! besluta at! föreskrifterna ska förlängas en gång. 
Inriktningen ska vara at! använda sig av möjligheten till tillträdesförbud enligt 
begränsningsförordningen så restriktivs som möjligt 

at! det område som föreskriften gäller ska vara ett på kartan angivet 
begränsat område 

at! beslut om föreskrifter ska anmälas till närmast följande sammanträde med 
kommunfullmäktige 

at! om påtaglig risk för trängsel inte längre finns ska kommunstyrelsen 
besluta at! en föreskrift enligt ovan ska upphävas i förtid samt 

at! delegationen ska gälla fram till den 30 september 2021. 

Protokollsutdrag tillJust~n c§\-
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

2021-05-26 111 

Ks § 73 dnr ks2020-579 

Dataskyddsombudets årsrapport 2020 

Sedan den 25 maj 2018 gäl/er EU:s dataskyddsförordning. Förordningens 
syfte är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av person
uppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Dataskyddsombudets främsta uppgift är att informera och ge råd til/ person
uppgiftsansvariga om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen sam 
att övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. 

Ar 2020 ingick kommunerna Häl/efors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ett avtal om samverkan i 
personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud. Dataskydds
ombudet finns organisatoriskt på förvaltningen men arbetar inom samtliga 
fyra kommuner. 

Dataskyddsombudet informerar om verksamhetsåret 2020. 

Ordföranden tackar för informationen. 

UtdragSllestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

112Kommunstyrelsen 2021-05-26 

Ks § 74 dnr ksks2020-580 

Dataskyddsombudets information om årsplan 2021 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning. Förordningens 
syfte är at! skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av person
uppgifter så at! det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Dataskyddsombudets främsta uppgift är at! informera och ge råd till person
uppgiftsansvariga om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen samt 
at! övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. 

Ar 2020 ingick kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen et! avtal om samverkan i 
personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud. Dataskydds
ombudet finns organisatoriskt på förvaltningen men arbetar inom samtliga 
fyra kommuner. 

Dataskyddsombudet informerar om planerade aktiviteter för år 2021. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 

Uldragsbeslyrkande 
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Reduceringsförslag inom förskolan, Soltunet 

Utifrån Nora kommuns budget för 2021 och planeringsåren 2022-2023 har 
kommunen behov av att genomföra reduceringar för att få en budget i 
balans. Området förskola/skola har i uppdrag att bidra till denna måIupp
fyllelse. En färdplan finns sedan tidigare framtagen för området, med förslag 
på reduceringsåtgärder. Det nu aktuella förslaget är en nedläggning aven 
förskoleavdelning. 

I samband med val av vilken förskoleavdelning som ska föreslås att 
avvecklas har det varit viktigt med följande hänsynstaganden; lokalernas 
beskaffenhet, minimera störningar för en eventuell framtida förändring av 
hela förskolestrukturen samt att förslaget ska ligga i linje med den politiska 
viljeinriktningen vad gäller satsning på landsbygd och stad. Utifrån dessa 
parametrar har valet landat på att lägga ner Soltunets förskola. 

Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Soltunets 
förskola läggs ned den 1 juli 2021 och att Soltunets ena avdeln ing flyttas till 
Sparvugglans tomma lokaler. Barnen som går på Soltunets andra avdelning 
erbjuds plats i annan förskola i kommunen. 

Reduceringen innebär en kostnadsminskning med ca 1,6 miljoner kronor 
samt ytterligare 500 000 kronor när lokalhyran är uppsagd vid halvårsskiftet 
2022. 

Fullmäktige behandlade ärendet den 24 februari 2021 , § 5. Fullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet för att det skulle genomföras en 
medborgardialog för att få in underlag i den fortsatta processen. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden har haft möte med 
vårdnadshavare till de berörda barnen och folkhälsoteamet i samarbete med 
rektor för förskolan har genomfört en barnkonsekvensanalys. Analysen 
gäller dels barn i allmänhet i förskoleålder och dels specifikt de barn och 
vårdnadshavare som idag tillhör Soltunets förskola . 

Ordföranden yrkar, såsom tidigare, att Soltunets förskola läggs ned den 1 juli 
2021 samt att Soltunets ena avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler 
och att barnen på Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på ordförandens yrkande. 

Jan Rylander (NP) och David Stansvik (V) yrkar i första hand på avslag och i 
andra hand på återremiss. 

JU lSe.:;9 n & Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner at! det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandens yrkande mot avslag 
på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens 
yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Soltunets förskola läggs ned den 1 juli 2021 samt att Soltunets ena 
avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler och at! barnen på Soltunets 
andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i kommunen. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP), 
David Stansvik (V) och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig mot beslute!. 

sY Protokollsutdrag till

JU~ 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 76 
Lu § 35 dnr ks2021-010 

Förslag till svar på medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på 
central plats i Nora 

Natasha Anderberg och Peter Anderberg överlämnade förslaget på 
fullmäktige den 24 februari 2021-, § 10. 

Förslagsställarna föreslog: 

att det spolas upp och läggs is på någon central plats i Nora under januari
mars såsom andra närliggande kommuner har gjort. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning . Ledningsutskottet har därefter, den 24 mars 2021, § 22, 
beslutat att lämna förslaget till kommundirektören för beredning. 

Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget 
Under vintersäsongen 2020/2021 , när vädret tillåtit, har Nora kommun spolat 
och lagt is vid Gyttorps skola, Järnboås skola, Järntorgsskolan och 
Karlsängs lP. 

Kommunen har för avsikt att fortsätta att spola och anlägga is på dessa 
platser även kommande säsonger. Dock med undantag av Karlsängs lP där 
en konstgräsplan eventuellt kommer att anläggas. Det är därför i nuläget inte 
klarlagt om is kommer att spolas på Karlsängs I P. 

Under utskottets behandling av ärendet påpekar Bengt Magnusson (LPo) att 
det ännu inte finns ett beslut om att konstgräsplan ska anläggas på 
Karlsängs lP. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med kommundirektörens förslag till svar anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet framför Pia-Maria 
Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) att de anser att även is ska 
spolas på Karlsängs lP. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

J(5leSS;9n 

Uldragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 77 
Lu § 36 dnr ks2021-204 

Revisionsberättelse för år 2020 för Samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbunds
styrelsens förva ltn ing i Samordningsförbundet i norra Örebro län för 
verksamhetsåret 2020. 

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

Revisorerna ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorerna har utfört sin granskning utifrån lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och god redovisn ingssed. Granskningen 
har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

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

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

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

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter för samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT, ansvarsfrihet för 2020. 

Ufdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på 
at! styrelsen och dess ledamöter inte ska få ansvarsfrihet. 


Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Jan Rylanders 

yrkande och finner at! kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter för samordningsförbundet i norra 

Örebro län, SOFINT, ansvarsfrihet för 2020. 


Jan Rylander reserverar sig till förmån för eget yrkande. 


Susanne Forsberg (e) deltar inte i ärendet på grund av jäv 


UtdragslJ estyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-26 

Sida 

118 
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Sbu § 17 dnr ks2021-206 

Förslag att avskaffa familjekort på simhallen 

Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommuns 
simhall har så lt 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 simhal lens 
badmästare att försäljning av familjekortet upphör deri 1 juli 2021 . 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson 
(LPo) på att ärendet återremitteras för att det ska göras en barnkonsekvens
analys. 

David Stansvik (V) bifaller yrkandet om återremiss för att det ska tas fram 
bättre beslutsunderlag. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandena och finner att de 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på utskottets förslag och finner att 
det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förs lag 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), David Stansvik (V) och 
Jan Rylander (NP) reserverat sig till förmån för återremissyrkandena. 

~reSSign 

Utdrags best yrkande 

ProtOkolls utdrag till 



RESERVATION FAMILJEKORT 

Vi lämnar in följande skriftliga reservation 

Vi har i Nora kommun beslutat att barnperspektivet alltid ska redovisas i samband med 
beslut som berör barn 

I detta ärende har man inte följt sina egna riktlinjer under beredningen varför vi yrkat på att 
ärendet ska återemitteras och därmed reserverar oss mot beslutet 

Q" "b(
Pia-'KKana Johansson gnusson 

Landsbygd~partiet oberoende Landsbygdspartiet oberoende 
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Ks § 79 
Sbu § 19 dnr ks2018-145 

Förslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi 

Utvecklingschefen och landsbygdsutvecklaren har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Arbetet med att ta fram en landsbygdsutveckl ingsstrategi startade 
2018. Ett förslag till landsbygdsutvecklingsstragegi 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 sammanstäl lning av de synpunkter som lämnades samt viss anpassning 
av förslaget redovisas i underlaget till förslaget tilllandsbygdsutvecklings
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 land bygds
området. 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 budgetförutsältningar 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 

alt 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. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Forsberg 
(C) bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget och att landsbygdsutvecklingsstrategin 
ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med landsbygdsutvecklingsfrågor. 
Resultatet med det fortsatta arbetet ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
under första halvåret 2022. 

Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

David Stansvik (V) yrkar på att förslaget ska betraktas som underlag till en 
landsbygdsutvecklingsstrategi. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till David Stansviks yrkande. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på at! arbetet tidsätts och redovisas under 
2021. 

Pia-Maria Johansson yrkar dessutom på att det ska tillsättas en tillfällig 
politisk beredning som arbetar med att ta fram landsbygdsutvecklings
strategin . 

Jan Rylander (NP) yrkar bifall till David Stansviks och Pia-Maria Johanssons 
yrkanden. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot David 
Stansviks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar en ligt 
ordförandens yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande 
och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta 

att anta landsbygdsutvecklingsstrategin 

att strategin ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med landsbygds
utvecklingsfrågor samt 

att resultatet med det fortsatta arbetet ska återrapporteras till kommun
styrelsen under första halvåret 2022. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP), 
Conny Alfredsson (SD) och David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för 
David Stansviks och Pia-Maria Johanssons yrkanden. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~-
Utd1'åg~Hestyrkande 



RESERVATION LANDSBYDGSUTVECKLlNGSSTRATEGI 

Vi lämnar in följande skriftliga reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet att anta att föreliggande landsbygdsutvecklingsstrategi 

Vi menar att det inte är en strategi utan snarare en beskrivning av vad som finns i kommunen 
som på inget sätt förpliktar eller beskriver hur man strategiskt vill arbeta för och med en 
levande landsbygd 

Vi saknar en vision för landsbygden, kommunens rall, målgrupp, mål som kan utvörderas somt 
strategier för att nå målen 
ovanstående är viktiga delar i en landsbygdsstrategi 

Däremot anser vi att det kan antas som underlag för en landsbygdstrategi 
då det är viktig allmän beskrivning av nuläget 

Vi anser att en tillfällig politisk beredning ska tillsättas omgående för ott komplettera 
underlaget och forma det till en strategi för landsbygden. 

Arbetet bör ske brett i samråd med byalag och vara klart under 2021 

Bengt . a sson 
Landsbygdspartiet oberoende 

Sverigedemokraterna 
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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 kommuncheferna 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. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pi a-Maria Johansson 
(LPo) avslag på utskottets förslag och anser att Nora kommun tar tillbaka 
verksamheterna park, gata och naturvård i egen regi. 

Protokollsutdrag tillJuste~ares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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David Stansvik (V) yrkar avslag på utskottets förslag . 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som remissvar ställa sig bakom KPMG:s förslag . 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (L.Po), Jan Rylander (NP), Conny 
Alfredsson (SD) och David Stansvik (V) reserverar mot förslaget. 

q ,eS Si9n 

Uldragsbeslyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Skriftlig reservation 
, I 

Vi utgår från den erfarenhet vi har samt de synpunkter som framkom vid seminariet där 
samtliga fyra norrkommuner deltog, se bild nedan l I 

I I 
I 
~ 

l
j 

I I 

Vår erfarenhet är att I<PMGs 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 komm~nerna 

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,.Yi menar att det kan ske både 

• rörande beställarkompetens, 

I 

http:avtalssamverkan,.Yi


• 	 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 stärl<s 

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 vIII 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 

I
C~~A~~~,-~ 
con~y~I~~d:~n 
Sverigedemokraterna 
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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 vattentjänstiagen 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 at! förbundet bildades år 2003. De kartunderlag 
som förbundet fåt! 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 ansvarar för 
at! 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 
vattentjänstiagens paragraf 6, i kombination med at! 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 at! 
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. 

Protokollsutdrag till 

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

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 konsu lt att ta fram GIS-underlag och fastighetslistor. 

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

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommun
direktören om att ordförandena i kommunstyrelsen samt kommun
direktörerna i de fyra kommunerna enats om att eftersom åtgärden innebär 
stora kostnader bör ärendet behandlas i samband med budgetarbetet för 
år 2023. 

Ordföranden yrkar på att ärendet tas upp i arbetet med budget för år 2023. 

Jan Rylander (NP) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet behandlas i samband med budgetarbetet för år 2023. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbest yrkande 
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Ks § 82 
Sbu § 23 dnr ks2021-223 

Medel för förstudie av detaljplaneläggning för industriändamål 
vid VasläUen 

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 

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

att medlen anslås ur kommunstyrelsens konto för tillfälliga engångsresurser. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 83 
Su § 14 dnr KS2021-1 06 

Förslag att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2020, omsorg 

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ger vårdg ivaren ett tydligt ansvar att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande 
för att förhindra att vårdskador uppstår. 

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av vilken de 
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
vilka resultat som uppnåtts. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienter/brukare 
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde. Mas gör uppföljningar i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. 

MAS har på socialutskottets uppdrag upprättat rutiner och riktlinjer för hur de 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, 
följa upp och utveckla verksamheten. 

Socialutskottet töreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse omsorg för år 2020 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets törs lag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 84 
Su § 15 dnr KS2020-396 

Förslag att godkänna sammanställning av avvikelser helår 2020, 
omsorg 

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 i samarbete med ansvariga 
enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen och funktionsstöd 
för 2020. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen och 
funktionsstöd 2020 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 85 
Su § 17 dnr KS2021-205 

Förslag till Riktlinjer för myndighetsutövning av barn- och 
familjeärenden inom individ- och familjeomsorgen 

Revisorerna i Nora kommun genomförde en granskning av kvalitetssäkring 
av HVB-hem och familjehem för placerade barn. Den huvudsakliga kritik som 
framfördes var att socialtjänsten inte hade genomfört någon form av verk
samhetsuppföljning av de HVB-hem som använts inom ramavtalet och 
kommunen hade inte följt upp avtalsefterlevnaden på något sätt. En av de 
åtgärderna som skulle vidtas var att ta fram riktlinjer för barn och unga. 

Den här riktlinjen rör myndighetsutövning som utförs av Nora kommuns 
socialsekreterare inom barn-'och familjeenheten och de beslut de fattar 
enligt socialtjänstlagen (SoL), Lag om särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) och Föräldrabalken (FB). Riktlinjen utgår från nämnda lagrum 
och förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och 
bindande föreskrifter från socialstyrelsen. 

Riktlinjen är vägledande och gäller aldrig utan undantag . En helhets
bedömning av barnet eller den unges totala situation måste alltid göras i 
varje enskilt fall. Ytterst är det alltid barnet eller den unges, eller dennes 
familjs behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. 

Riktlinjen ska syfta till att skapa samsyn om handläggning, utredning , beslut 
och uppföljning om insatser inom Nora kommun. 

Under behandling av ärendet läggs den sedan tidigare utlysta komplette
ringen på sidan 19 "uppföljning av insatser" till riktlinjen. 

Under behandling av ärendet enas utskottet om att sista meningen i bilaga 3 
"Familjerätt" ska strykas. Meningen som tas bort lyder" För den eller de som 
hunnit bli äldre än 42 år innebär detta att åldern kan vara ett hinder för ett 
nytt medgivande även om det i övrigt inte skett några andra förändringar." 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinje för myndighetsutövning av barn- och familjeärenden inom 
individ- och familjeomsorgen samt tillhörande bilagor avseende familjehem, 
familjerätt samt öppenvårdsinsatser med ändringen att sista meningen i 
bilaga 3 familjerätt stryks 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrka nde 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet presenteras en reviderad 
bilaga om öppenvårdsinsatser, en sk tjänstemeny, vilken godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje med tillhörande bilagor för myndighetsutövning av barn
och familjeärenden inom individ- och familjeomsorgen 

att sista meningen i bilaga 3 om familjerätt stryks, enligt ovan, samt 

att anta reviderad bilaga om öppenvårdsinsatser, sk tjänstemeny. 

Justerares sign 

-&c 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 86 
Su § 18 	 dnr KS2021-159 

Förslag till svar på granskning av biståndshandläggning och 
verkställighet inom äldreomsorgen 

KPMG har på uppdrag av Nora kommuns revisorer genomfört granskning av 
biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen är aU bedöma 
om kommunstyrelsens biståndshandläggning och verkställighet av insatser 
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är aU 
kommunstyrelsens styrn ing och uppföljning av biståndshandläggning och 
verkställighet av insatser behöver stärkas. 

Revisionen noterar ett betydligt högre kostnadsläge för äldreomsorgsinsatser 
i Nora än i jämförelsekommuner. De ser också att insatser i form av särskilt 
boende och hemtjänstinsatser är vanligare i Nora än i jämförbara kommuner. 
Revisionens jämförelser är från KOLADA och avser åren 2018-2019. 

Revisionen anser att Riktlinjerna för biståndsbedömningen utifrån arbets
sättet IBIC, som antogs av kommunstyrelsen under våren 2020, inte är fullt 
ut implementerade i utförarleden. 

Revisionen noterar att endast 75 % av aktuella ärenden har genomförande
planer och de är av skiftande kvalitet. Då det är lagkrav på att det ska finnas 
genomförandeplaner i alla aktuella ärenden anser de att det inte kan anses 
till fylles. Revisionen anser att det är av vikt att de utbildningsinsatser som 
verksamheten planerat att genomföra för att förbättra genomförande planerna 
genomförs så snart det är möjligt. De rekommenderar kommunstyrelsen att 
följa upp att arbetet med att förbättra genomförandeplanerna genomförs. 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att 
• 	 Arbeta mer förebyggande för att minska behovet av insatser i form av 

särskilt boende 
• 	 Följa upp att införandet av de nyligen antagna riktlinjerna sker i enlighet 

med intentionen om ett förändrat arbetssätt. 
• 	 Följa upp att arbetet med att förbättra genomförandeplanerna genomförs 

Verksamheten föreslår nedanstående åtgärder 
1. Utveckla rehabilitering för brukare i ordinärt boende, socialdagvård samt 
demensdagvården i syfte att öka antalet platser så att fler brukare kan få 
stöd till kvarboende i ordinärt boende. Fortsätta samverkan med regionen 
samt civilsamhällets organisation inom ramen för CROSS-projektet. Fortsätta 
arbetet med välfärdsteknik med syfte att skapa självständighet, delaktighet 
och trygghet. 

Justerfes sign 

~ . 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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2. Genomföra specifika ärendedragningar där mer omfattande ärenden 
redovisas i syfte att säkerställa att delegatens beslut följer de av kommun
styrelsen beslutade riktlinjerna. Komplettera delegationsordningen med att 
delegat ska föredra ärenden som avviker från kommunstyrelsens beslutade 
riktlinje för individnämnden innan beslut i ärendet fattas . Genomföra 
granskning av urval av beslutade SÄBO-platser via Internkontroll 2021 . 
3. Utveckla nyckeltalet andel genomförandeplaner till andel genomförande
planer som uppfyller kravspecifikationen i IBIC och redovisa detsamma i 
kvalitetsberättelsen. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att förslag på åtgärder i skrivelsen "Svar på granskning av biståndshand
läggning och verkställighet inom äldreomsorgen" fastställs som svar till 
revisionen 

att vidta åtgärderna i skrivelsen "Svar på granskning av biståndshand
läggning och verkställighet inom äldreomsorgen" . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 87 
Su § 19 dnr KS2019-185 

Slutrapport Noramodellen 

Iden om projektet Noramodellen för arbete kommer från Trelleborgsmodellen 
för kommunal arbetsmarknadspolitik. Syftet var att utveckla Nora kommuns 
arbetsmarknadspolitik för att öka andelen individer som uppnår egen 
försörjning. Projektet startade i september 2019 och avslutades i juni 2020. 

I slutrapporten redovisas mål och resultat av projektet. 

Projektet Noramodellen för arbete har inneburit ett förändrat arbetssätt för at 
öka andelen individer som uppnår egen försörjning bland annat genom 
förändrad process för handläggning av myndighetsutövning och arbets
marknadsplanering, resursväxling, e-ansökan av försörjningsstöd som 
fortfarande är under utveckling , utvecklad struktur för vuxenutbildningen och 
en organisationsförändring där arbetsmarknadsenheten, AME , förs över till 
individ- och familjeomsorgen, I FO, för att ytterligare främja samarbetet. 

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) att slutrapporten 
ska föras till kommunstyrelsen . 

Socialutskottet beslutar 

att föra vidare slutrapport Noramodellen till kommunstyrelsen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet framkommer att kommun
styrelsen är enig om att resultatet av arbetet med Noramodellen inte blivit 
som det var tänkt. 

Ordföranden föreslår därför att kommundirektören får i uppdrag att ta fram 
förslag på hur kommunen kan implementera syftet och mötet med Nora
modellen för att göra stegförflyttning för individen mot egen försörjning och 
studier. Aterkoppling ska ske på kommunstyrelsen under hösten 2021. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget vilket bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga slutrapporten till handlingarna 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag, enligt ovanstående 
samt 

att återkoppling till kommunstyrelsen sker under hösten 2021. 

~SSign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 88 dnr ks2021-056 

Fyllnadsval: ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet t o m 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

alt som ny ersättare välja Hans Knutsson (S). 

JUS:;; (~_ 
Protokollsutdrag till 
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Ks § 89 
Vn § 3 dnr KS2019-378 

Förslag ny valdistriktsindelning 

Bakgrund 
Enligt vallagen ska länsstyrelsen besluta om indelning i valdistrikt senast den 
1 december året före det år då beslutet ska tillämpas första gången. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-16 § 131 att ge kommundirektören i 
uppdrag at! se över valdistriktens utformning med hänsyn ti ll geografi, antal 
röstberättigade i respektive va ldistrikt, avstånd till vallokal samt lämplig 
vallokal. Översynen ska vara klar under våren 2021 för att kunna behandlas 
kommunfullmäktige senast 31 oktober 2021 . 

Vallagen föreskriver också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 
2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta 
färre än 1 000 och fler än 2 000 röstberättigade. 

Ändrad valdistriktsindelning 
I nuvarande valdistriktsindelning har fem av nio va ldistrikt färre än 1 000 
röstberättigade. Utredningen föreslår en ny valdistriktsindelning i åtta 
valdistrikt med en mer jämn fördelning av röstberättigade. Det är stora 
förändringar som görs, dels genom att två av valdistrikten med lägst antal 
röstberättigade upphör att vara egna vald istrikt samt att det har skapats 
ytterligare ett valdistrikt i centra la Nora. I det nya förs laget har två av åtta 
valdistrikt färre än 1 000 röstberättigade. 

För att göra det tydligt för vä ljarna att en ny valdistriktsindelning har skett 
föreslås de flesta vald istrikt att få nya namn som passar med den 
geografiska indelningen. 

Det är valnämnden som beslutar om vilka vallokaler som respektive distrikt 
ska ha men inom ramen för översynen har lämplig vallokal, avstånd till 
vallokal och geografi behandlats. Flera av de va llokaler som har används vid 
tidigare va l bedöms kunna användas i den nya valdistriktsindelningen. Störst 
skillnad i avstånd ti ll vallokal blir för röstberättigade som bor i ytterkanten av 
Viker och nära Borns friskola . 

Det är en uppgift som åligger valnämnden att organisera fört idsröstningen på 
valdagen. Valnämnden kan välja att besluta om att hålla förtidsröstning 
öppen på valdagen på fler platser än i nuläge!. Med ett landsbygdsperspektiv 
skulle exempelvis de gamla vallokalerna Vikers församlingshem och Borns 
frisko la kunna vara öppen för förtidsröstning på va ldagen. 

Protokollsutdrag til l 

Utdragsbestyrkande 
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Nytt namn 
efter beslut 

Dalsta-Bom 

Gyttorp-Viker 

Hagby-Esstorp 

Hitorp 18840405 se karta 1329 Lärkeskolan, 
Alntorp bilaga matsalen 
Järnboås 18840306 se karta 60 1 Järnboås skola, 
Klacka bilaga matsalen 
Lerberg 
Karlsäng-

Pershyttan 

Torget-
Kristi naparken 

ÅS-
Ringshyttan 

Kod efter 
beslut 

18840409 


18840404 


18840401 


18840403 


18840410 


18840407 


Gränsändring 
efter beslut 

se karta 
bilaga 
se karta 
bilaga 
se karta 
bilaga 

se karta 
bilaga 
se kalta 
bilaga 

se karta 
bilaga 

Beräknat antal 
röstberättigade 
efter beslut' 

1201 


1209 


1231 


1155 


1205 


785 


Lämplig vallokal 
(Valnämnden 
beslutar om val
lokal) 
Tullbackagården, 
samlingssalen 
Gyttorpskolan, 
matsalen 
Hagby Ängar, 
samlingssalen 

Karlsängsskolan, 
cafe/matsal 
Församlingshemmet 
i Nora alternativt 
Konsthallen 
Biblioteket 
Ås skola, matsalen 

*röstberättigade beräknat januari 2021 på personer 18 år och äldre på valdagen. 

(Beräkningen skiljer sig från verkligt antal röstberättigade då det inte är alla över 18 år som är 
röstberättigade i kommunalvalet. Vid jämförelse med valmyndighetens statistik för röstberätti
gade 1 mars 2021 skiljer sig beräkningen med ca 250 personer fler i ovan beräkning.) 

Under valnämndens behandling av ärendet enas nämnden om att det nya 
valdistriktets namn ska ändras till Torget-Gunnarsberg . 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att föreslå till länsstyrelsen att besluta om förändrad valdistriktsindelning 
enligt upprättad karta . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt valnämndens förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ks § 90 
Vn §4 dnr KS2021-222 

Förslag förtidsröstning i Viker och Born 

Det har gjorts en översyn av valdistriktens utformning i Nora kommun inför 
RKL-val 2022. Förslaget utifrån översynen är att ta bort två av de minsta 
valdistrikten, Viker och Born, som egna valdistrikt. Hela Viker slås ihop med 
Gyttorp och bildar det nya valdistriktet Gyttorp-Viker. Born delas upp i tre 
delar som fördelas till Järnboås (nytt namn Järnboås- Klacka-Lerberg), 
Hitorp (nytt namn Hitorp-Alntorp) och Dalsta (nytt namn Dalsta-Born). 

Det ligger inom valnämndens ansvarsområde att besluta om var och när 
förtids röstning ska bedrivas. Det är också valnämnden som beslutar om 
vallokaler och förtidsröstningslokaler. Ledamöterna i valnämnden vill dock 
lyfta frågan om förtidsröstn ing på valdagen i Viker och Born för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Under valnämndens behandling av ärendet enas nämnden om att föreslå 
kommunfullmäktige att förtidsröstning tillsvidare ska bedrivas på valdagen i 
Viker och att förtidsröstning ska bedrivas på valdagen i Born vid valet 2022. 
Valnämndens bedömning är att det blir kostnadsneutralt på sikt under 
förutsättning att det tas beslut om att minska från nio till åtta valdistrikt. 

Valnämnden anser att kommunfullmäktige ska ta ett principbeslut om att 
förtidsröstning ska bedrivas i Viker på valdagen tillsvidare vid kommande val 
trots att valdistriktet tas bort. 

Valnämnden anser att kommunfullmäktige ska ta ett principbeslut att det ska 
bedrivas förtidsröstn ing i Born på valdagen valet 2022 . 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förtidsröstning tillsvidare ska bedrivas på valdagen i Viker 

att förtidsröstning ska bedrivas på valdagen i Born vid valet 2022 

Kommunstyrelsen beslutar enligt valnämndens förslag 

Protokollsutdrag tillJi\res:;9n @--
Uldragsbestyrkande 
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Förslag till försäljning av del av fastigheten Älvestorp 11:3 och 
köp av fastigheten Stängeln 14 

Detaljplanen för fastigheten Älvestorp 11 :3 vann laga kraft i oktober 2018. 
Syftet med planen var att bland annat ge plats för en ny drivmedelsstation 
utanför område för bostäder samt göra det möjligt att an lägga en cirkula
tionsplats på Storgatan vid infarten till bland annat ICA. 

Redan innan detaljplanen vann laga kraft har diskussioner förts med 
representanter för OKQ8 som letat efter en ny plats för en drivmedels
anläggning. 

Den tomt som OKQ8 vil l köpa är ca 4 200 kvadratmeter och ligger i norra 
delen av detaljplaneområdet. Efter förhandlingar är bolaget villig att som 
ersättning för tomten erbjuda kommunen den fastighet som bolaget sedan 
tidigare äger i Nara, Stängeln 14. Tomten ska saneras till nivån för känsl ig 
markanvändning vilket är nödvändigt om bostäder i ett senare skede ska 
kunna byggas på fastigheten. 

ytan för fastigheten Stängeln 14 är 2591 kvadratmeter men bedöms ha 
ungefär samma värde som den tomt OKQ8 vill köpa. Dels för det centrala 
läget men också för att marken är hårdgjord vilket inte tomten på vid 
Storgatan är. 

För Nara kommun är dock värdet för Stängeln 14 lägre eftersom en detalj
planeändring krävs för att kunna använda tomten till bostäder eller annat 
ändamål än drivmedelsanläggning . Därför är OKQ8 villig att betala 
100 000 kronor i mellanskillnad i fastighetsaffären. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till OKQ8 AB sälja en ca 4 200 kvadratmeter stor del av fastigheten 
Älvestarp 11:3 för 92 kronor per kvadrat eller ca 386 000 kronor samt 

att köpa fastigheten Stängeln 14 sanerad till nivån "Känslig markanvändning" 
från OKQ8 AB för 286 000 kronor. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbeslyrkande 
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Förslag till farthinder på Kungsgatan 

Kommundirektören har tillsammans med trafikingenjören lämnat en skrivelse 
i ärendet. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har under flera år tagit 
emot klagomål om högt trafikflöde och höga hastigheter på Kungsgatan 
mellan Trängbo camping och centrala delarna av Nara. Gatan är inte 
dimensionerad för större fordon och saknar gång- och cykelbanor vilket gör 
gatan otrygg för oskyddade trafikanter. Problemen finns under hela året men 
är störst under sommaren. 

Samhällsbyggnadsförbundet föreslår att Nara kommun anlägger tre 
permanenta farthinder i ställer för de tre tillfälliga hindren som förbundet varje 
vår och höst hanterar. Fördelen med permanenta farthinder är att väg
sträckan är hasighetssäkrad under hela året och minskar sannolikt trafik
flödet. Dessutom får förbundet mer tid för drift- och underhållsarbete. 

Atgärden innebär också att gatans ytskikt inte behöver brytas. Det sker med 
de tillfälliga farthindren eftersom de bultas fast i asfalten vilket också förkortar 
livslängden på asfalten. 

Kostnaden för åtgärden beräknas till ca 140000 kronor. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

Ordföranden, Susanne Forsberg (C) och Hans Knutsson (S) yrkar bifall till 
förslaget. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 140000 kronor ur kommunstyrelsens kontor "Tillfälliga engångs
resurser" för tre permanenta farthinder på Kungsgatan samt 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att anlägga fart
hindren på Kungsgatan under juni månad 2021. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), Jan Rylander (NP), 
David Stansvik (V) och Conny Alfredsson (SO) reserverar till förmån för av
slagsyrkandet. Skriftlig reservation kommer att lämnas. 

@r- Protokollsutdrag till~eSSign 

Utdrag~styrkande 



Reservation om beslut om farthinder på Kungsgatan 

Vi lämnar följande skriftliga reservation Kommunstyrelsens beslut av den 26 maj 2021 : 


Vi reserverar oss mot beslutet att anlägga tre permanenta farthinder på Kungsgatan, då det 

redan är förbjuden genomfart på sträckan från Kungsgatan 32 till 52. 

Delta förbud, framgår av skyltning vid Kungsgatan 32. 


Merkostnaden om 140.000 kr är dessutom inte rimlig, med hänsyn tagit till kommunens 

ekonomiska situation. 
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Delegationsbeslut 

1 2020-10-19. Ekonomichef - Tilldelningsbeslut för upphandling av 

teknisk service på storköksmaskiner. (dnr ks2020-466) 


2 	 2021-04-28. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Svar på Vatten myndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts 
samråd kring förvaltningsplan , åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. 
(dnr ks2020-496) 

3 	 2021-04-28. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Svar på Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikts 
samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. 
(dnr ks2020-499) 

4 	 2021-01--03. Kommundirektören - Tecknande av avtal, januari-mars 
2021. (dnr ks2021-013) 

5 	 2021-02-09. Ekonomichefen - Beslut att anta anbud gällande: Länsupp
handling om matportionsformer och förslutningsmaskiner. 
(dnr ks2021-082) 

6 	 2021-03-04,05-19. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter för 
investeringar. (dnrks2021-114) 

7 2021-04-26. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende om at! anta remissförslag till demokratistrategi för Örebro län. 
(dnr ks2021-119) 

8 	 2021-03. Ekonomichefen - Tecknande av avtal, mars 2021. 
(dnr kS2021-12-) 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till ~Sign ~ 

Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

1 	 2021-04-14. Skolverket - Beslut om utökat ekonomiskt stöd inom ramen 
för uppdraget aU stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska. (dnr ks2018-302) 

2 	 2021-04-12. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll , 
23 mars 2021, 46, om personuppgiftsstrategi för Hällefors kommun. 
(dnr ks2020-441) 

3 	 2021-05-18. Trafikverket - Beslut om statlig medfinansiering till 

Bussvändplats Soltunet. (dnr ks2020-521) 


4 	 2021-04-08. Skolverket - Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare 
för 2021 . (dnr ks2021-092) 

5 	 2021-05-06. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY - Beslut aU avsluta 

ärende. (dnr ks2021-116) 


6 	 2021-05-25. Länsstyrelsen - Beslut om geografisk utvidgning av 
naturreservatet MeshaUbäcken. (dnr ks2021-124) 

7 	 2021-04-23. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Yttrande till 
Länsstyrelsen om utvidgning av MeshaUbäckens naturreservat. 
(dnr ks2021-124) 

8 	 2021-04-16. Revisorerna - Revisionsrapport över årsredovisning 2020. 
(dnr ks2021-125) 

9 	 2021-04-27. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionens protokoll den 23 april 2021 , § 46, om kommentarer om 
revisionsgranskning av förändring av förbundets förvaltnings
organisation. (dnr ks2021-139) 

10 	 2021-04-23. IVO, Inspektionen för vård och omsorg - Beslut aU avsluta 
ärendet om tillsyn av kommunens kontroll av tillstånd till privata utförare 
av hem~änstinsatser då kommunen utför aU hemtjänst i egen regi. 
(dnr ks2021-148) 

11 	 2021-05-04. Hallsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 26 april 2021, § 33, Arsredovisning 2020 för Nerikes 
Brandkår. (dnr ks2021-155) 

12 	 2021-05-06. Örebro kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 20 april 2021, § 130, Arsredovisning 2020 för Nerikes 
Brandkår. (dnr ks2021-155) 

Protokollsutdrag tillJuster res sign 

Utdragsbestyrkande 
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13 2021-05-21 . Laxå kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 19 maj, § 77, Arsredovisning 2020 för Nerikes 
Brandkår. (dnr kS2021-155) 

14 2021-05-11. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Kungliga 
Automobila Klubben att avskriva ärendet om ansökan om tillstånd till 
tävling på väg för Midnattssolsrallyt 2021. (dnr ks2021-166) 

1S 2021-04. Dalkarsbergs föräldrastyrelse - Protokoll från möte den 
26 april 2021. (dnr ks2021-171) 

16 2021-04-09. Medfinansieringsintyg för ansökan om bidrag till lokala 
naturvårdsprojektet LONA. (dnr ks2021-187) 

17 2021-04-21. Bergslagens överförmyndarnämnd - Svar med anledning 
av frågor från revisionen. (dnr ks2021-202) 

18 2021-04-22. SOFINT - Arsredovisning 2020. (dnr ks2021-204) 

19 2021-04-26. Synskadades Riksförbund Örebro län - Uttalande till länets 
kommuner och Region Örebro län om att skapa möjligheter för kommun 
och regionanställda att få utbildning i funktionshinderkunskap. 
(dnr ks2021-211) 

20 2021-04-27. Samhällsbyggnadsnämnden - Protokoll från sammanträde 
den 21 april 2021 samt utdrag § 7S om beslut att godkänna månads
uppföljning för mars. 

21 2021 -0S-03. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll från sammanträde den 23 april 2021 , §§ 44-4S, om driftupp
följning och investeringsuppföljning 2021-03-31 . 

22 2021-0S-04. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 21 april 2021. 

23 2021-0S-17. Skrivelse om SG-utbyggnad. 

24 2021-0S-2S. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 19 maj 2021 samt utdrag § 92 om beslut att anta 
återrapportering förstudie bygglovsarbetet och utdrag § 93 om beslut 
att godkänns lägesrapport april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag til l 

Utdragsbestyrkande 
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Kommundirektören informerar 

Valtendireklivet 

Hällefors kommun är remissinstans men samtliga kommuner inom KNÖL
samarbetet ställer sig, var och en för sig, bakom Sveriges Kommuner och 
Regioners förslag. 

Budgetberedning 

På eftermiddagen den 16 juni kallas ledamöterna i kommunstyrelsen samt 
Miljöpartiets representant till budgetberedning med omvärldsbevakning. 
Största delen av mötet handlar om områdena barn- och ungdom samt social 
välfärd och eventuellt HR. 

Under en del ombildas mötet till kommunstyrelse för att behandla bland 
annat LIS-planen och uppdrag om utredning av strukturer för förskola och 
skola. 

Persona/information 

Den 26 augusti börjar Joel Larsson på kansliavdelningen. Han kommer att 
arbeta som kommunsekreterare med samordnaransvar. 

Rekrytering av ny kommundirektär pågår enligt ordföranden. 

Covid-19 

Smittspridningen i Örebro län minskar i alla åldersgrupper. Trots minsk
ningen uppmanas att man ska testa sig, även vid milda symtom. 

Utanför varje vårdcentral i Örebro län finns en låda med test-kit för att själv 
kunna testa sig. Det är också möjligt att hämta test-kit till andra än sig själv. 
Man tar provet och lämnar det sedan tillbaka i lådan . 

Från den 1 juni kommer regeringen med nya anpassade restriktioner och 
därmed försvinner de flesta av de lokala restriktionerna. Bland annat kommer 
det att få vara ökat antal deltagare vid allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar, dvs ändringar i begränsningsförordningen. Mer 
information finns bland annat på Region Örebro läns hemsida och 
Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Rekommendationerna för att arbeta hemifrån är kvar till den 15 september. 

Protokollsutdrag tillJ~SSjgn ~ 
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Utdragsbestyrkande 
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"" KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 26/5 2021 

Närv, Närv, Omröstn inQar 

, ~ej be-beslut ~ 

Nej Avs Ja NejLedamöter slut Ja Avs 

Tom Rymoen (M) Xo" f 

X 


Susanne Forsberg (C) 


Vo,df Solveig Oscarsson (S) 

X 

Ulla Bergström (S) X 


Håkan Kangert (M) 


§§ 62-74 

X 


Kent Nilsson (S) 


§§ 66-95 

X 


Bror-Erik Israelsson (S) 
 -


Hans Knutsson (S) 
 X 


Birgitta Borg (L) 
 X 


David Stansvik (V) 
 X 


BenQt Svensson (M) 
 X 


Pia-Maria Johansson (LPo) 
 X 


Jan Rylander (NP) 
 X 


Conny Alfredsson (SO) 
 X 


BenQt MaQnusson (LPo) 
 X§§ 62-85,092 

Ersättare 

X 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) 

§§ 62-65 Ursula Steffensen (S) 

X 

Margaretha Eriksson (S) 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Lindqvist (V) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Vakant (S) 

Andreas Vid lund (-) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 

Antal 
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