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dnr ks2021-019

Förslag till uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi
för ett stärkt föräldrastöd i Nora kommun
Kommundirektören samt folkhälsochefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet. Regeringen beslutade 2018 om en ny nationell strategi för föräldra
skapsstöd. Det övergripande målet för det nationella föräldrastödet är att alla
föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväx!.
Strategins tyngdpunkt ligger på det universella stödet men omfattar även
riktat stöd i föräldraskapet.
Föräld raskapsstödet är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till
föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och
barn. Begreppet "föräldraskapsstöd" i stället som tidigare "föräldrastöd"
anger tydligare vilket stöd som avses, dvs olika typer av stöd i
föräldraskapet.
Det nationella ansvaret ligger hos Myndigheten för familjerätt och föräldra
skapsstöd och på regional nivå har Länsstyrelsen ansvar för att samordna
och stödja kommunerna. På Region Örebro län finns en strategisk arbets
grupp för utveckling av föräldrastödet. Inom kommunen finns flera aktörer
som erbjuder insatser, aktiviteter eller verksamheter som innebär ett stöd till
föräldrar i verksamheter som socialtjänstens öppna verksamhet, förskolan
och skolan samt kultur och fritid .
Nora kommun har inte en kommunövergripande strategi eller en organisation
kring hur föräldraskapsstödet ska bedrivas. Förslaget är därför att kommun
direktören i uppdrag att ta fram en strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd i
Nora kommun .
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
at! ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för ett stärkt
föräldraskapsstöd i Nora k kommun samt
at! uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut i oktober 2021.
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Ärendet behandlades inte på dagens sammanträde på grund av tidsbrist.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet tas upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde den
14 april 2021 .

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson
(LPo) och David Stansvik 0/) avslag på utskottets förslag .
Anna Karlsson , Solveig Oscarsson, Hans Karlsson (S) , Susanne Forsberg
(C), Birgitta Borg (L), John SundelI (KO) och ordföranden bifall till utskottets
förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommund irektören i uppdrag att ta fram en strategi för ett stärkt
föräldraSkapsstöd i Nora k kommun samt
att uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut i oktober 2021.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), David Stansvik (V) ,
Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån för
avslagsyrkandet.
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dnr ks2020-579

Dataskyddsombudgets information om årsrapport 2020, utgår
Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2021 ,
§ 14, på grund av tidsbrist.
Ärendet utgår under dagens sammanträde och återkommer vid senare
tillfälle.
Kommunstyrelsen beslutar
at! ärendet återkommer vid senare tillfälle.
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dnr ks2020-580

Dataskyddaombudets information om årsplan 2021, utgår
Ärendet utgick från kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2021,
§ 15, på grund av tidsbrist.
Ärendet utgår under dagens sammanträde och återkommer vid senare
tillfälle.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återkommer vid senare tillfälle.
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dnr ks2021-198

Information enligt uppsiktsplikten, Samhällsbyggnadsförbundet
och Samhällsbyggnadsnämnden
Förbundschefen för Samhällsbyggnadsförbundet infonmerar om läget i
förbundet. Coronapandemin anses av förbundet som en väsentlig händelse
och i mars 2020 var oron stor inom VA-området. Driftteknikernas arbete är
mest digitalt och därför fick de arbeta hemifrån på prov. Det fungerade bra
och dänmed la sig oron något på det området.
Coronapandemin har inneburit en hel del omställning och förändring i
arbetssätt som varit positivt. Det har bland annat inneburit färre resor och
fler digitala möten vilket gett ett positivt ekonomiskt resultat. Sjukfrånvaron
har sjunkit genom att det varit färre sjuka i till exempel magsjuka och
sk vanlig influensa och förkylning.
Arets resultat är positivt dels för att det var en snöfattig vinter vilket gav
4,5 miljoner plus och dels på grund av sk coronapengar från staten,
ca 1 miljoner kronor.
Stora projekt under 2020 har varit starten av bygge av nytt reningsverk och
arbetet med reservvatten. Dock ligger arbetet med reningsverket ca tre
veckor efter tidplanen men man räknar med att komma ifatt detta.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsrapport kommer att behandlas
på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2021 och på fullmäktiges
sammanträde den 9 juni 2021

Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförbundet informerar om läget i
förvaltningen och nämnden. Förvaltningen har, på grund av corona
pandemin, fått ett större uppdrag vad gäller sk trängseltillsyn av
verksamheter. Det har inneburit en högre belastning på tillsynspersonalen.
Förvaltningen har tagit stora kliv i arbetet för att få nöjdare kunder. För att
öka tillgängligheten flyttar förvaltningen till nya lokaler i polishuset. Man
arbetar också med tillgängligheten genom att få bort det byråkratiska språket
i handlingarna.
Förvaltningen var väl förberedd för att arbeta digitalt vilket gjorde övergången
förhållandevis lätt när det blev nödvändigt med anledning av
coronapandemin.
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Handläggningstiden för bygg lov är ca 5-6 veckor från att ärendet är komplett.
För år 2020 har nämnden ett mindre överskott på 180 000 kronor som för
Nora kommuns del innebär ett överskott på 44 000 kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
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dnr ks2021-134

Redovisning av förslag till nya styrdokument för Samhälls
byggnad Bergslagen inför remiss
Kommuncheferna i KNÖL, dvs kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg,
Hällefors, och Nora, fick 2019 i uppdrag av KNÖL-KS att utreda och skapa
en gemensam målbild för Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 2025.
Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG fick uppdraget att genomföra en
förstudie i projektform av SBB. Förstudien genomfördes under 2019.
Representant för KPMG presenterar förslagen till nya styrdokument för
Samhällsbyggnad Bergslagen. Utifrån översynen av SBB har ett förslag till
ny styrmodell arbetats fram. Förslaget till ny styrmodell överlämnas på
remiss till kommunstyrelsen i de fyra KNÖL-kommunerna.
Den nya styrmodellen innebär bland annat en förändrad modell för
finansiering av förbundet och dess verksamheter.
För att kunna aktivera den nya styrmodellen krävs beslut om ny förbunds
ordning som reglerar ägarnas styrning, finansiering , uppföljning och
inflytande över förbundets olika verksamheter.
Som informationsmaterial i arbetet med yttrandet om förslaget till förbunds
ordning finns handlingen Ny finansieringsmodell samt förslag till
Servicenivåavtal/Avtalssamverkan.
I uppdraget har också ingått att se över samverkan genom den gemen
samma nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Som resultat av
det har ett förslag tagits fram till reviderat samverkansavtal och reglemente
för den gemensamma nämnden.
De dokument som kommunstyrelsen ska lämna yttrande över är alltså:
• Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet.
• Förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för gemensamma
nämnden.
Dessutom ska kommunstyrelsen yttra sig kring namn på förbundet
respektive den gemensamma nämnden.
Remissen är öppen utan riktade frågeställningar vilket innebär att kommun
styrelsen har möjlighet att yttra sig kring vilken eller vilka delar/perspektiv
man anser nödvändigt.
Remissen hanteras av oberoende part vilket säkerställer att ingen medlem
eller förbund får företräde i någon fråga.
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Svar på remissen ska sändas till KPMG senast den 30 juni 2021 vilket
innebär att kommunstyrelsen behöver behandla ärendet på sammanträde
den 26 maj.
De sammanställda remissvaren och förslag på förändringar kommer att
sändas till medlemmarna genom kommunchefsgruppen senast den
15 september 2021.
Ordföranden tackar för redovisningen.
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dnr ks2021-125

Nora kommuns årsredovisning för år 2020
Ekonomiavdelningen har ställt samman årsredovisning för Nora kommun
för 2020 års verksamhet.
Nora kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 22 551 000
kronor, vilket innebär en pOSitiv budgetavvikelse på 15 771 000 kronor.
Det budgeterade positiva resultatet för år 2020 var beräknat till 6 780 000
kronor.
Kommunen kompenserades under 2020 av staten med 20 144 000 kronor
för förväntad intäktsminskning av skatter på grund av restriktioner i
näringslivet och ökade kommunala utgifter för att minska spridningen av
covid- 19.
Den extra statsbidragsintäkten minskades dock indirekt av den preliminära
slutavräkningen på 10 278 000 kronor vilket innebär att kommunen ska
betala tillbaka beloppet till staten.
Den pOSitiva budgetavvikelsen inom skola och förskola beror till största delen
på lägre personalkostnader på grund av vakanser som funnits under
perioden. Verksamheten har varit restriktiv med att ersätta frånvara under
den rådande pandemin.
Den största negativa budgetavvikelsen finns inom hemtjänst, funktionsstöd
samt individ- och familjeomsorg . Generellt beror det på covid-19, på ökad
vårdtyngd samt att effektiviseringsåtgärderna inte genomförts.
Avvikelser i driftbudgeten är redovisade på respektive funktionsområde i
årsredovisningen för 2020.
Investeringsutgifterna var 42026000 kronor, 31 procent av budgeterade
investeringar på 135401 000 kronor. Kommunen har använt 9 133 000
kronor av investeringsanslaget på 18 033 000 kronor. De anslag som inte
använts eller använts i mindre omfattning är anslagen för klimatklivet,
konstgräsplan , reinvesteringsanslag för Stöd och service samt förskola
och skola.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har använt 4 956 000 kronor av
investeringsanslaget för Gata och park på 10 068 000 kronor. Anslagen som
inte använts eller använts i mindre omfattning är anslagen för bland annat
tillgänglighetsanpassning , trafiksäkerhetsåtgärder och strandskoning.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens taxeverksamhet som avser
investeringar i VA och renhållning har använt 27 937 000 kronor av det
budgeterade anslaget på 107 300 000 kronor. Anledningen till att man inte
ny1tjat mer av anslaget är förseningar i ombyggnaden av reningsverket
samt förseningar i arbetet med VA-ledningen mellan Nora och Lindesberg.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Nora kommuns årsredovisning 2020 samt
att av 2020 års resultat på 22 551 000 kronor avsätta 8 miljoner kronor till
resultatutjämningsreserven.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ekonomichefen
om att andra stycket på sidan 14 i årsredovisningens är reviderad. Ny text i
kursiv stil.
"Nora kommun redovisar et! positivt resultat för året med 22 551 tkr. Vid
avstämning av balanskravet ska realisationsvinster exkluderas. I 2020 års
bokslut ingår realisationsvinster på 3 225 tkr för försäljning av fordon och
Stensnäs 1:93. Enligt balanskravsavstämningen uppfyller kommunen det
lagstadgade kravet på den 31 december. Kommunen uppfyller kravet på
ekonomi i balans 2020."
Revideringen innebär at! Arets balanskravsresultat är 19 326 000 kronor i
stället för 22 551 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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Ombudgetering av 2020 års investeringsprojekt till verksamhets
året 2021
Vid genomgång av budgeterade investeringsprojekt 2020 har det fram
kommit att vissa projekt inte har slutförts under 2020 utan kommer att göra
det under våren 2021. Det har därför framförts önskemål från projekt
ansvariga att avsatta investeringsmedel förs över till år 2021 för att fullfölja
investeringsprojekten. Investeringsprojekten är följande.
•
•
•
•

Reinvestering IT
Upprustning av gatuljusnätet
Upprustning av broar
Strandskoning - Strandpromenaden

270000 kr
195000 kr
1 737000 kr
576000 kr

Om alla begärda överföringar genomförs innebär det att Nora kommuns
investeringsbudget utökas med 2 778 000 kronor till totalt 138 683 000
kronor.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslag till ombudgeteringar av återstående projektanslag för
ovanstående projekt.
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dnr ks2021-097

Revidering av policy för informationssäkerhet
Kommundirektören och säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse
den 24 februari 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2020, § 96, att anta Policy för
Informationssäkerhet. Den 11 november 2020, § 107, beslutade fullmäktige
att anta Personuppgiftsstrategi för Nora kommun.
Säkerhetsskyddschefen har gått igenom dokumenten och föreslår att
informationssäkerhetspolicyn revideras. Det med anledning av att de delar
i policyn som handlar om personuppgiftshantering, organisation av arbetet
med personuppgiftshantering och dataskyddsombud även ingår i person
uppgiftsstrategin om än i andra ordalag och skrivningar.
Nora kommun har tillsammans med kommunerna Lindesberg, Hällefors och
Ljusnarsberg samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ett gemensamt
dataskyddsombud. Myndigheterna har även valt att ha gemensamma
styrdokument för ökad effektivitet och en enklare samverkan i dessa frågor.
Överenskommelse om gemensamt dataskyddsombud samt gemensamma
styrdokument är reglerat i Avtal dataskydd.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till reviderad Policy för informationssäkerhet samt
att reviderad policy gäller till och med den 1 juni 2023 och därefter ska
dokumentets giltighet följa kommande mandatperioder.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr 2020-433

Svar på motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora
Anna Berggren (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 21 oktober
2020, § 98.
Motionären föreslog:
att utesluta bygglovsansökan för affärsidkare i Nora samt
att ge rekommendationer/rådgivande information angående kulturmiljö
hänsyn och ha direktkontakt med kommande affärsidkare.
Komm unfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning och därefter beslutade ledningsutskottet den 27 januari 2021 ,
§ 1, att överlämnat motionen till kommundirektören för beredning.
Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på motionen den
27 januari 2021. Nuvarande skyltprogram antogs av dåvarande Bergslagens
Miljö- och Byggnämnd den 20 maj 2014 och gäller för samtliga kommuner
inom KNÖL-samarbetet, dvs Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors.
Skyltprogrammet har därefter inte reviderats.
Det har dock skett en del förändringar av reglerna som innebär undantag
från bygglovsplikt för vissa skyltar. Det har också skett en utveckling av
digitala skyltar och belysning av skyltar som inte skyltprogrammet omfattar.
Skyltprogrammet är därför i behov av revidering . Programmet behöver också
ses över för att bli mer vägledande för den som ska sätta upp en skylt.
Kommundirektörerna i de fyra KNÖL-kommunerna har därför gett chefen för
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att revidera skylt
programmet i nära samarbete med respektive kommun och dess näringsliv.
Arbetet kommer att pågå under 2021 och 2022.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad .

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks 2020-462

Svar på medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda
2030, Nora
Kajsa Grebäck, med flera, överlämnade förslaget på fullmäktige den
21 oktober 2020, § 99.
Förslagsställama föreslog:
att de 16 presenterade förslagen för en hållbar utveckling i Nora kommun ,
framtagna under workshop den 11 oktober 2020, infogas som en del av
kommunens budget för 2021 .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning och därefter har ledningsutskottet den 27 januari 2021 , § 2,
beslutat att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget
den 27 januari 2021.
Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 den 9 december 2020,

§ 118. Det är därför inte möjligt att infoga de 16 föreslagna åtgärderna i årets
budget.
Nora kornmuns arbete för ett hållbart Nora behöver utvecklas. Kommunen
mäter sitt resultat bland annat med de 17 indikatorerna i det nationella
projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIKs Agenda 2030.
För att utveckla kommunens arbete skulle var och en av de 16 föreslagna
åtgärderna behöva utredas för att se vad som redan görs idag och vad som
behöver åtgärdas. Arbetet skulle kunna genomföras i förvaltningen eller i en
beredning underställd kommunfullmäktige.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommundirektören att utreda hur ett arbete med utgångspunkt
från de föreslagna åtgärderna skulle kunna genomföras.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om att de 16 föreslagna åtgärderna ska ingå i
budget för 2021 .
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) bifall
till utskottets förslag.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att medborgarförslaget ska anses
besvarat.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot ändringsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .

Kommunstyrelsen beslutar
at! uppdra åt kommundirektören att utreda hur et! arbete med utgångspunkt
från de föreslagna åtgärderna skulle kunna genomföras.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om att de 16 föreslagna åtgärderna ska ingå i
budget för 2021.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) och Jan Rylander (NP)
reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet,
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dnr ks2020-142

Redovisning av motioner och medborgarförslag samt förslag till
åtgärder
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020 att återremittera
redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte var färdig
behandlade i april 2020 till kommunstyrelsen . Kommunalråden och
oppositionsrådet fick i uppdrag att ta fram fylligare redovisn ing av statusen
på beredningen av motionema och medborgarförslagen samt att presentera
en plan för hantering av dessa.
Kommunalråden och oppositionsrådet har gått igenom redovisningen och
överlämnat ett förslag till hantering av motionema och medborgarförslagen
enligt följande.
Några motioner och medborgarförslag är inaktuella av olika anledningar och
föreslås därför avskrivas.
Motion 20/2012 om lokal för ungdomar mellan 17-23 år i Nora.
Motion 17/2013 om att giftfri vardag kräver handling.
Motion 18/2015 om banvallen Gyttorp/Hjulsjö.
Motion 3/2018 om äldreboende i Jämboås.
Motion 1/2020 om att se över byalagsrådets roll i eventuell ny organisation.
Medborgarförslag 5/2015 om strategiskt arbete med ökad köpkraft i
samarbete med övriga KLÖN-kommuner.
Medborgarförslag 7/2015 om kommunal kulturskola .
För följande motioner och medborgarförslag föreslås bifall.
Motion 9/2013 om landsbygdssäkring för hållbar utveckling i både stad och
landsbygd.
Motion 11/2013 om webb-tv från fullmäktiges sammanträden.
Motion 20/2015 om webbsända fullmäktigemöten .
Motion 1/2019 om klarspråk i samtliga handlingar.
Medborgarförslag 1412014 om laglig graffitivägg.
Medborgarförslag 17/2015 om tvätt av skyltar vid Coops parkering.
Medborgarförslag 3/2017 om ljuspunkter iDalkarsberg.
Medborgarförslag 4/2019 om ängsblommor och bihotell på kommunal
mark.
Medborgarförslag 5/2019 om vildblommor och örter på kommunal mark.
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För följande motioner och medborgarförslag föreslås avslag.

Motion 9/2014 om information på fullmäktige.
Motion 10/2014 om kommuninnevånarnas delaktighet i information och
transparens.
Motion 11/2015 om namnbyte på Pershyttans industriområde.
Motion 1212015 om att uppdatera samverkansprojekt i Järnboås.
Motion 16/2015 om avgiftsfria toaletter i Nora.
Motion 2/2016 om webbsända möten för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen .
Motion 5/2016 om att införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare.
Medborgarförslag 15/2014 om varuförsörjning och hemsändning av varor.
Medborgarförslag 10/2015 om asfalterad tennisbana.
Medborgarförslag 9/2016 om nät över glasstorge!.
Medborgarförslag 1/2018 om belysning vid busshållplatsen iStadra.
Medborgarförslag 4/2018 om avgiftsfria toaletter.
Medborgarförslag 1/2019 om kostnadsanalys och garantier för skenande
kostnader för bygge av äldreboendet Rosen.
Följande motioner och medborgarförslag förslås att anses besvarade

Motion 1/2014 om städning och uppröjning av området runt Gyttorp och
Käppsta stationer.
Motion 8/2015 om undersköterskornas arbetsuppg ifter som lokalvårdare.
Motion 17/2015 om förnybar el.
Motion 212018 om porrfilter.
Motion 5/2019 om utkörning av mat inom hemtjänsten .
Medborgarförslag 4/2014 om simhallen.
Medborgarförslag 10/2014 om förbättring av Noras nya busshållplats.
Medborgarförslag 16/2015 om att beskära träden vid Göthlinska gården.
Medborgarförslag 212016 om kommunalt förråd av vinterutrustning för
gratis utlåning.
Medborgarförslag 5/2016 om om- och tillbyggnad av simhall och sporthall.
Medborgarförslag 6/2016 om önskemål om skatepark.
Medborgarförslag 8/2016 om en fritidsplats för unga och vuxna.
Övriga motioner och medborgarförslag i redovisningen awaktas för ett
förslag till åtgärd till nästa redovisning.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskriva föreslagna motioner och medborgarförslag
att bifall föreslagna motioner och medborgarförslag
att avslå föreslagna motioner och medborgarförslag
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att anse föreslagna motioner och medborgarförslag besvarade samt
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar Pia-Maria
Johansson (LPo) att kommunalråden och hon, som oppositionsråd,
tillsammans har gått igenom redovisningen och i stort sett varit överens om
föreslagna åtgärder men att förslaget är majoritetens förslag.
Pia-Maria Johansson yrkar därför på att motion 3/2018 som enligt förslaget
ska avskrivas i stället ska avslås.
Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johansson (LPo) ändrings
yrkande och finner att den bifalls. Det innebär att motion 3/2018 föreslås
avslås.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motion 3/2018 ska avslås i stället för avskrivas
att i övrigt avskriva föreslagna motioner och medborgarförslag
att bifall föreslagna motioner och medborgarförslag
att avslå föreslagna motioner och medborgarförslag
att anse föreslagna motioner och medborgarförslag besvarade samt
att med gOdkännande lägga redovisningen till handlingarna.
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dnr ks2017-686

Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017, § 147, att ge
dåvarande kommunchef i uppdrag att ta fram en trafikplan som inkluderade
gång- och cykelplan. Utredningarna presenterades på kommunstyrelsen den
3 april 2019, § 45 där kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i
uppdrag att sända utredningen på remiss samt att redovisa tidplan och
förslag till remissinstanser på kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj.
Remissen sändes till 55 myndigheter och organisationer. Planerna
reviderades utifrån inkomna remissvar.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020, § 127, att föreslå
fullmäktige besluta att anta förslagen till trafikplan och cykelplan med syfte
att ange inriktningen för arbetet med väginfrastruktur och utbyggnad av
cykelvägnätet inför kommande år.
Fullmäktige behandlade ärendet den 21 oktober 2020, § 95 och ärendet blev
återremitterat med minoritetsåterremiss och med minoritetens motivering att
en medborgardialog ska genomföras innan fullmäktige fattar beslut om
planerna.
Planerna är avsedda att ange inriktningen för utveckling av väginfra
strukturen på längre sikt och är inte i detalj bindande för kommunen . Varje
objekt som anges i planen måste innan de kan bli verklighet finansieras i
kommunens budget för kommande år. Dessutom kan utformningen av
detaljer ändras efter närmare utredningar.
Det är inte heller säkert att Objekten kommer att genomföras i den angivna
prioriteringsordningen eftersom förhållanden som inte är kända idag kan
påverka planerna. Däremot är det en fördel för kommunen att det finns
aktuella planer för trafik och cykel när medel ska fördelas till infrastruktur
projekt ur Länstransportplanen.
Med genomfört remissförfarande anser kommunstyrelsen att trafikplanen och
cykelplanen varit föremål för dialog innan beslut fattas.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo)
och Jan Rylander (NP) avslag på förslaget.
Bengt Svensson (M) och John SundelI (KO) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att samhälls
byggnadsutskottet beslutar bifalla förslaget.
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange
inriktningen för arbetet med väg infrastruktur inför kommande år samt
att anta förslag till cykelplan för Nora kommun med syfte att ange
inriktningen för arbetet med utbyggnad av cykelväg nätet inför kommande år.
Pia-Maria Johansson och Jan Rylander reserverar sig till förmån för egna
avslagsyrkanden.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson ,
Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) avslag på utskottets
förslag .
Solveig Oscarsson, Kent Nilsson och Anna Karlsson (samtliga S) yrkar bifall
till utskottets förslag .
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
Pia-Maria Johansson , Bengt Magnusson, Jan Rylander och Conny
Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
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dnr ks2021-109

Anhållan om medel för kostnadsfria lovaktiviteter 2021
Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Under senare år
har Nora kommun fått statliga medel från socialstyrelsen för att erbjuda
kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar. Dessa medel finns inte
för 2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020, § 61, att avsätta totalt
400 000 kronor för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades
på 350 000 kronoror för föreningar och 50 000 kronor för kommunal
verksamhet.
Verksamhetsområde Tillväxt och utveckling har inte några medel avsatta i
budget för 2021 för detta ändamål. Aktiviteter som bland annat fritidsgården
och föreningarna genomför årligen kan inte genomföras på grund av
coronapandemin. Det allmänna läget kring smittspridning och restriktionerna
från Folkhälsomyndigheten gör att behovet ökar att kunna genomföra andra
lovaktiviteter ur både barn rätts- och folkhälsoperspektiv.
Utvecklingschefen anhåller därför om 200 000 kronor som bidrag för att
genomföra kostnadsfria lovaktiviteter under 2021 samt 50 000 kronor att
användas till en föreningsdag i samverkan med kommunens föreningsliv.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 200 000 kronor för avgiftsfria lovaktiviteter
att avsätta 50 000 kronor för en föreningsdag samt
att medlen anslås från kontot 20100 Tillfälliga engångsresurser.

Under kommunstyrelsens beredning av ärendet informerar kommun
direktören om att regeringen eventuellt kommer att besluta om statliga
stöd pengar till lovaktiviteter.
Ordföranden föreslår att om kommunen får statliga medel till lovaktiviteter
ska dessa föras tillbaka till kontot för tillfälliga engångsresurser vilket
godkänns.
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Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 200 000 kronor för avgiftsfria lovaktiviteter
att avsätta 50 000 kronor för en föreningsdag
att medlen anslås från kontot 20100 Tillfälliga engångsresurser samt
att om kommunen får statliga medel till lovaktiviteter ska medlen föras
tillbaka till kontot för tillfälliga engångsresurser.
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dnr ks2021-110

Anhållan om medel för corona-anpassade aktiviteter 2021
Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. På grund av
coronapandemin ökar ensamheten och den psykiska ohälsan , framför
allt bland de som befinner sig i riskgrupperna.
Den del av civilsamhället som riktar sina aktiviteter till de som finns inom
kommunens socialtjänst har anpassat sin verksamhet och kommer att
fortsätta göra det så länge det är nödvändigt. För att stötta dessa föreningar
anhåller utvecklingschefen om medel som kan sökas av civilsamhället för att
genomföra corona-anpassade aktiviteter för dessa målgrupper.
Folkhä lsomyndighetens restriktioner och det allmänna läget kring
smittspridning gör att behovet av att kunna genomföra aktiviteter är
betydande ur folkhälsoperspektiv.
Utvecklingschefen anhåller därför om 50 000 kronor för att stötta
civi lsamhället i dess arbete att skapa corona-anpassade aktiviteter.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 50 000 kronor för att genomföra corona-anpassade aktiviteter
under 2021 samt
att medlen anslås från kontot 20100 Tillfälliga engångsresurser.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 39
Lu § 17

Sammantradesdatum

Sida

2021-04-14

66

dnr ks2020-371

Uppföljning av kommunens interna kontroll 2020
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020, § 116, att anta intern
kontrollplan för 2020. Kommundirektören har gjort en sammanställning av
de områden som granskats utifrån planen.
Dessa områden är; omsorg , bildning , tillväxt och utveckling , kostorganisa
tionen , ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och IT-avdelningen.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2021-131

Förslag till uppdrag om att ta fram riktlinjer för utbildningsbidrag
till partierna i fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020, § 118, om budget för
år 2021 och ekonomisk plan för åren 2022-2023. I fullmäktiges beslut ingick
att avsätta 5 000 kronor, totalt 50 000 kronor, i utbildningsbidrag till
respektive parti i fullmäktige.
För att kunna hantera utbildningsbidraget på ett korrekt och enkelt sätt
behöver riktlinjer tas fram .
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för utbildningsbidrag till
partierna i fullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2021-130

Förslag till uppdrag om revidering av riktlinjer för handläggning
av motioner och medborgarförslag
Kommundirektören har överlämnat en tjänsteskrivelses i ärendet. Kommun
fullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 70, att anta riktlinjer för
handläggning av motioner och medborgarförslag. Den 1 januari 2018 trädde
en ny kommunallag i kraft vilket innebär att riktlinjerna måste revideras för att
följa den nu gällande kommunallagen.
ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att revidera Riktlinjer för hantering av
handläggning av motioner och medborgarförslag och att anpassa den till nya
kommunallagen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2020-366

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag om utredning
av konsekvenserna vid utvidgning av verksamhetsområde VA,
Gamla Pershyttan 3:70
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020, § 97, att ge
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå utvidgning av
verksamhetsområde för vatten och avlopp, VA, i området Gamla Pershyttan
där NJOV har erbjudit Nora kommun att förvärva småhustomter.
I uppdraget ingick också att utreda de ekonomiska konsekvenserna av
utvidgningen av verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsförbundet har tagit fram förslag på fastigheter som ska
ingå i ett utvidgat verksamhetsområde för VA. Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster, § 6, ligger till grund för förslaget där hänsyn har
tagits till människors miljö i ett större sammanhang.
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet har behandlat ärendet den
29 januari 2021, § 5. Direktionen föreslår att förbundet ska utreda de
ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna utvidgningen till en kostnad
av ca 70 000 kronor, exklusive moms. Kostnaden belastar Nora kommun
då kostanden för beredning av nya verksamhetsområden inte får belasta
VA-kollektivet eller VA-taxan enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Samhällsbyggnadsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda
konsekvenserna för föreslagen utvidgning av verksamhetsområde till
en kostnad av 70 000 kronor exklusive moms samt
att medlen anslås från kontot Tillfälliga engångsresurser.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till utvidgning
av verksamhetsområdet för VA, del av Älvestorp 11:3
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020, § 97, att ge
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå utvidgning
av verksamhetsområdet för vatten och avlopp, VA, för del av Älvestorp 11 :3.
I uppdraget ingick också att utreda de ekonomiska konsekvenserna av
utvidgningen av verksamhetsområde.
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet har behandlat ärendet den
29 januari 2021, § 4.
Direktionen föreslår att området, del av Älvestorp 11 :3, ska ingå i
verksamhetsområde för VA i Nora kommun . Kostnaden för en utökning av
verksamhetsområdet beräknas till 1 200 000 kronor vilket kommer att belasta
VA-kollektivet. Samhällsbyggnadsförbundet anser inte att det krävs några
andra åtgärder på VA-anläggningen än den anslutningsledning som krävs för
att koppla samman det nya verksamhetsområdet med befintligt VA-nät.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) på
avslag .
Jan Rylander (NP) yrkar på att näringsidkaren ska stå för kostnaden .
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på de båda yrkandena och finner att
de avslås.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att del av Älvestorp 11:3 ska ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp
i Nora kommun .
Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jan Rylander och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för
Jan Rylanders yrkande.
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på
att finansieringen ska ske genom att en särtaxa tas fram .
Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson (båda LPo) yrkar avslag på
utskottets förslag.
Anna Karlsson och Kent Nilsson (båda S) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden promotion på avslagsyrkandet och finner att det
avslås.
Slutligen ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det
avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att del av Älvestorp 11:3 ska ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp
i Nora kommun.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson och Jan Rylander reserverar sig till
förmån för tilläggsyrkandet.
Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson reserverar sig också till förmån
för avslagsyrkandet.

Protokollsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks §44
Sbu § 10

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-14

72

dnr ks2021-09155

Förslag till finans iering av renovering av Hagbydammen och
Sågbladsdammen
Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. I februari 2020
meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd till dammsäkerhetshöjande
åtgärder mm vid Hagbydammen samt utrivning av Sågbladsdammen som
i huvudsak stämmer överens med kommunens ansökan. Arbetstiden för
åtgärderna är fem år från den tidpunkt när domen vann laga kraft, dvs
fastställdes.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020, § 68, teckna exploaterings
avtal med fastighetsägaren till Bryggeriet 3, Neland AB. Avtalet innebär
bland annat att en ny bro ska anläggas över Hagbyån något uppströms den
nya bron och att väganslutningar dras om. Enligt avtalet ska den nya bron
vara klar inom fem år från den tidpunkt när ny detaljplan för Bryggeriet 3 med
flera vunnit laga kraft. Enligt samma avtal ska Neland AB ersätta Nora
kommun med 850 000 kronor för arbeten med bron när den färdigställs.
Bron över Hagbyån är i mycket dåligt skick och behöver bytas. Den nya
detaljplanen för Bryggeriet 3, med flera, innebär samtidigt att en ny bro över
ån ska anläggas i ett annat läge än den befintliga bron. Det är alltså ett
arbete som måste utföras utöver vad som bestämts i Mark- och miljö
domstolens dom i februari 2020.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar en kostnadsberäkning
för renoveringen av dammarna på totalt 20 965 000 kronor fördelat på åren
2021-2022. Investeringsutgiften för Hagbydammen beräknas till 14 980 000
kronor inklusive en gång- och cykelväg över dammens fiskeväg och
investeringskostnaden för Sågbladsdammen beräknas till 2485000 kronor.
I totalsumman ingår 3 500 000 kronor för administration och oförutsedda
utgifter.
Investeringen innebär att investeringsbudgeten för 2021 utökas med 910 000
kronor och att 20 055 000 kronor binds upp i 2022 års investeringsbudget.
Kapitalkostnaden för 2021 års investeringsutg ift, 66 000 kronor, finansieras
via kommunstyrelsens tillfälliga engångsanslag. Renoveringens
investeringsutgift innebär också att 453 000 kronor avsätts i 2022 års
driftbudget.
Därefter regleras kapitalkostnadsförändringarna i enlighet med Nora
kommuns komponentavskrivning för broar. Utgiften för brostommen
beräknas svara för 96 procent av investeringsutgiften och skrivs av på
60 år. Resterande del, tätskiktet, skrivs av på 30 år.
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Under utskottets behandling av ärendet informerar VA-ingenjören på
Samhällsbyggnadsförbundet, seniorrådgivaren samt mark- och
exploateringsingenjören om ärendet. Efter en del överväganden enas
utskottet om att det behövs mer information inför kommunstyrelsens
sammanträde den 14 april och beslutar därför att föra ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Under kommunstyrelsens behandling ärendet enas ledamöterna om att
Sågbladsdammen ska hanteras först och därefter Hagbydammen.
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera kapitalkostnaden för 2021 års investeringsutgift som är 66000
kronor via kommunens konto 20100, tillfälliga engångsanslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka investeringsbudgeten 2021 med 910 000 kronor
att avsätta ett investeringsanslag på 20 055 000 kronor i 2022 års
investeringsbudget
att avsätta 453 000 kronor för kapitalkostnader i 2022 års driftbudget samt
att Sågbladsdammen ska prioriteras och hanteras först.
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dnr ks2019-243

Förslag till prioritering och tidsplan för åtgärder för nedlagda
deponier i Nora kommun
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avdelning för avfall har, på
uppdrag av Nora kommun, genomfört en inventering och riskklassning av
nedlagda deponier i kommunen. Man har använt Naturvårdsverkets
MIFO-metodik. Resultatet presenterades i rapporten "Inventering av
nedlagda kommunala deponier i Nora kommun 2015-2017". Det framgår i
rapporten att 20 deponier har undersökts.
Miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt att
Nora kommun ska redovisa en tidsplan för åtgärder för de deponier som har
riskklass 2, dvs stor risk. Man vill också att kommunen redovisar en
prioritering av vilka åtgärder som är mest angelägna.
Avfallsavdelningen på förbundet har samordnat arbetet och anlitat ett
konsultföretag för att genomföra prioriteringen.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att genomföra prov
tagningar av deponierna under åren 2022-2026 till en kostnad av 40 000
kronor per år. Kostnader för åtgärder av deponierna kan uppskattas först när
provtagningarna genomförts och åtgärder föreslagits.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta rapporten Prioritering och tid plan för åtgärder för nedlagda deponier i
Nora kommun.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att budgetera 40 000 kronor per år under åren 2022-2026 för provtagning av
deponierna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2021-127

Förslag till uppdrag om revidering av lokala ordningsföreskrifter
för torghandel
Kommundirektören och servicechefen har överlämnat en tjänsteskrivelse i
ärendet. Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2018, § 113, att
anta förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
Nora köpmannaförening ansvarar för uppbörd av torghandelsavgifter enligt
avtal med Nora kommun. Efter genomgång av ordningsföreskrifterna har
föreningen , näringslivsutvecklaren, fastighetsstrategen och servicechefen
uppmärksammat att delar av ordningsföreskrifterna är inaktuella och behöver
därför revideras.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att revidera Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel samt
att revidera avtalet om uppbörd av torghandelsavgifterna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-398

Förslag till upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten
Socialutskottet behandlade ärendet den 17 mars 2020, § 6. Ärendet utgick
från kommunstyrelsen sammanträde den 1 april 2020 på grund av tidsbrist.
Vid dagens sammanträde tas ärendet upp igen.
Syftet med upphandling är att teckna ett avtal för servicetjänsterna städning
och tvätt samt leverans av matlåda på adresser inom Nora kommun.
Upphandlingen är en reserverad upphandling där deltagandet reserveras för
skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och
yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av
personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att upphandla servicetjänster inom hemtjänsten
att utlysa upphandlingen utifrån framtaget förfrågningsunderlag .

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson,
Bengt Magnusson (båda LPo) och Jan Rylander (N P) i första hand på
återremiss för att upphandlingen ska rikta sig till småföretag och inte vara
reserverad för skyddade verkstäder.
Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson yrkar i andra hand på avslag.
Birgitta Borg (L), Susanne Forsberg (C), Anna Karlsson (S) och David
Stansvik (V) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet mot avslags
yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifall förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson, Jan Rylander och Conny
Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet och
avsla9syrkandet.
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dnr ks2020-374

Förslag till uppdrag att ta fram uppdragsdirektiv för åtgärder för
utbyggnad av förskolan i Järnboås
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021 , § 11 , att ge förvaltningen
i uppdrag att gå vidare med åtgärder för utbyggnad av förskolan i Järnboås,
i första hand med moduler.
För att förtydliga uppdraget behöver ett uppdragsdirektiv tas fram och att
kommundirektören får i uppdrag att ta fram direktivet.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram uppdragsdirektiv för arbetet
med åtgärder för utbyggnaden av Järnboås förskola och att det i främst
gäller moduler.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dm ks2020-374

Förslag till uppdragsdirektiv för arbetet med utbyggnaden av
Järnboås förskola
Kommundirektören och tf skolchef har överlämnat en skrivelse i ärendet.
Ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsutskottet fick under hösten
2020 skrivelser om förskolesituationen i Järnboås. Mot bakgrund av dessa
synpunkter beslutade kommunstyrelsen den 9 september 2020, § 101 , att
ge kommundirektören i uppdrag att utreda beläggningen på förskolan i
Järnboås nu och i framtiden och ta fram förslag på flexibla åtgärder.
Utredningen presenterade på kommunstyrelsen sammanträde den
10 februari 2021. Förvaltningen föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta
att i nuläget inte gå vidare med åtgärder för utbyggnad av Järnboås
förskolan.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021 , § 11 , att ge förvaltningen
i uppdrag att gå vidare med åtgärder för utbyggnad av förskolan i Järnboås, i
första hand med moduler.
För att skapa en tydlighet med vad uppdraget ska omfatta har förvaltningen i
samråd med kommunalråden tagit fram ett förslag till uppdragsdirektiv.
Förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet kring utbyggnad med
en flexibel modul, en en-avdelningsförskola i Järnboås.
• Förskolemodulen ska vara i enlighet med den kommunstyrelsen tidigare
presenterade i utredningen:
o omfatta en ny förskoleavdelning
o ligga i direkt anslutning till de andra två befintliga förskole
avdelningarna vid Järnboås förskola
o ha en årlig modulIhyra med senaste möjlighet att säga upp hyres
avtalet med Norabostäder AB om behov av lokalen inte längre finns.
•

Beräkna möjligt datum för färdigställd modul på plats ta fram aktuell
kostnadsbild för färd ig modul på plats.

•

Beräkna årlig driftkostnad för en förskoleavdelning vad gäller personal
kostnader och alla övriga kostnader för drift av verksamheten.

•

Utreda om bygg rätten i detaljplanen räcker till för att genomföra en
utbyggnad . Hänsyn behöver tas till antalet barn som vistas i området
kopplat till den friyta som behöver finnas.

•

Presentation av kalkyl för investerings- och driftkostnad till kommun
styrelsen ska ske senast den 8 september 2021 .
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslut att anta uppdragsdirektivet
för arbetet med utbyggnad av Järnboås förskola samt att en redovisning ska
göras på kommunstyrelsen den 8 september 2021.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att ärendet tas upp på ett extra
sammanträde med kommunstyrelsen om ärendet är färdigt för beslut
tidigare än beräknat.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande
och finner att det avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta uppdragsdirektiv för arbetet med utbyggnaden av Järnboås förslag
samt
att uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den
8 september 2021 .
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Conny Alfredsson (SO)
och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet.
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dnr ks 2020-044

Fyllnadsval: ny ersättare i socialutskottet t o m 2022
Jonas Äkerman (S) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen samt
att som ny ersättare välja Anna Karlsson (S).
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dnr ks2020-044

Fyllnadsval: ny ersättare i ledningsutskottet t o m 2022
Jonas Akerman (S) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppdraget samt
att som ny ersättare välja Kent Nilsson (S)
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dnr ks2020-044

Fyllnadsval: ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet 2022
Jörgen Säteraas (C) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen samt
att som ny ersättare välja Susanne Forsberg (G).
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dnr ks2021-056

Godkännande av avsägelse som ersättare i samhällsbyggnads
utskottet
Fredrik Munkvold (S) har avsagt sig uppdraget.
Solveig Oscarsson (S) informerar att förslag till ny ersättare behandlas på
kommunstyrelsen den 26 maj 2021.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen.
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Fyllnadsval: ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet
Jörgen Säteraas (e) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen samt
att som ny ersättare välja Susanne Forsberg (e).
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Delegationsbeslut
1

2020-12-14. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende. Beslut om att förlänga giltighetstid för avtal om markanvisning.

2

2020-06-10. Kommundirektören - Beslut om tecknande av avtal under
tiden juni-oktober 2020. (dnr ks2020-028)

3

2020-11-05. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende. Beslut om ersättning för hinder p g av dolt fel. (dnr ks2020-049)

4

2020-11-23. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapport för
investering. (dnr ks2020-085)

5

2020-11-24,30. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende med anledning av pandemin. (dnr ks2020-189)

6

2020-11-17, 24. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende med anledning av pandemin. (dnr ks2020-192)

7

2020-11-17. Kommundirektören - Beslut om avslag vid begäran om
allmän handling enligt 26 kap 1 § OSlo (dnr ks2020-528)

8

2020-11-20. Kommundirektören - Beslut om avslag vid begäran om
allmän handling enligt 26 kap1 § OSLo (dnr kS2020-529)

9

2020-12-15. Tf skolchef - Beslut om läsårsförläggning 2021/2022.
(dnr ks2020-572)

10

2021-02-01 . Kommundirektören - Beslut att utse upphandlingsansvarig
att föra kommunens talan i Förvaltningsrätten. (dnr ks2020-557)

11

2021-01-05. Controller - Beslut om bidrag till enskilda vägar med
statsbidrag. (dnr ks2021-072)

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas man om att ärendet
utgår och tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021 .
Anledningen är att de flesta ledamöter och ersättare deltar digitalt på mötet
och har inte möjlighet att ta del av handlingarna till delegationsbesluten.
Handlingarna förvaras i en pärm i sammanträdessalen under sammanträdet.

~ Sign ~
Utdragsbestyrkande

~

Protokollsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammantr3desdatum

Sida

2021-04-14

86

Kommunstyrelsen beslutar
ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
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Ks § 56
Ks § 22

Delgivningar
1

2020-12-07. För kännedom: Energimarknadsinspektionen - Beslut till
Ellevio AB om förlängning av nätkoncession för linje. (dnr ks2018-173)

2

2020-11-19. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll
den 10 november 2020, § 211, familjesamverkansteam , FinSam.
(dnr ks2018-438)

3

2020-11-19. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll
den 10 november, § 213, personliga ombud i norra Örebro län.
(dnr ks2018-629)

4

2020-11-24. Lindesbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens
protokoll den 11 november 2020, § 106, personliga ombud.
(dnr ks2018-629)

5

2021-02-08. Skogsstyrelsen - Beslut om slututbetalning.
(dnr ks2019-071 )

6

2020-11-23, 2021-01-22. Länsstyrelsen - Beslut om föreskrifter om
förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
för att motverka spridningen av covid-19. (dnr ks2020-189)

7

2021-01-07. Svenska Covidföreningen - Skrivelse om barn och ungas
arbetsmiljö i skolan med anledning av covid-19. (dnr ks2020-191 )

8

2020-12-22. Svenska Ridsportförbundet - E-mail och skrivelse om
skärpta restriktioner är ett hot mot hästvälfärd. (dnr ks2020-192)

9

2020-11-20. Lekebergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens
protokoll den 17 november 2020, § 158, justering av tillämpning av avtal
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415)

10 2020-11-27. Lindesbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens
protokoll den 17 november 2020, § 170, justering av tillämpning av avtal
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415)
11

2020-12-03. Örebro kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll
den 17 november 2020, § 272, justering av tillämpning av avtal om
kollektivtrafik. (dnr ks2020-415)

12 2020-12-04. Askersunds kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges
protokoll den 30 november 2020, § 180, justering av tillämpning av avtal
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415)
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13 2020-12-11. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens
protokoll den 2 december 2020, § 336, justering av tillämpning av avtal
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415)
14 2020-11-27. Länsstyrelsen - Beslut om bildande av naturreservatet
Knapptorp och beslut om föreskrifter. (dnr ks2020-423)
15 2021-02-04. Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut att avsluta
ärende efter tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och be
handling till personer med covid-19 som bor på särskilda boenden för
äldre i Nora kommun. (dnr ks2020-454)
16 2020-01-15. Färingstofta Norra, ideell förening och Föreningen svenskt
landskapsskydd - Upprop för det svenska landskapet. (dnr ks2020-457)
17 2021-02-09. Naturskyddsföreningen i Nora - Skrivelse med anledning
av kommunstyrelsens behandling av ärende om uppdragsdirektiv för
förstudie av konstgräsplan . (dnr ks2020-463)
18 2020-12-16. För kännedom: Bergsstaten - Beslut till Grängesberg
Exploration AB om undersökningstillstånd för området Grecksåsar
nr 100. (dnr kS2020-515)
19 2020-11-25. Medfinansieringsintyg för projektet Rika lövbiotoper på
Kottaberget. (dnr ks2020-545)
20 2020-22-24. Nacka tingsrätt - Mark- och miljödomstolens beslut om att
avvisa överklagande av Nora kommuns beslut om detaljplan för
Rosen 11 . (dnr ks2020-461)
21

2020-10-14. Beslut om att inte dela ut något ur Sociala Samfonden på
grund av att det inte finns något kapital i fonden. (dnr ks2020-470)

22 2020-11-19. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll
den 10 november 2020, § 212, utredning av avtalssamverkan inom del
av socialtjänstens område. (dnr ks2020-485)
23 2020-11 -23. Länsstyrelsen - Beslut om lokala trafikföreskrifter på
väg 244. (dnr ks2020-498)
24 2020-12-01 . Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionens protokoll den 12 november 2020, § 101, kommentarer till
revisionsrapport om delårsrapport augusti 2020, (dnr ks2020-506)
25 2020-11-23. Jordbruksverket - Beslut om utbetalning av skolmjölksstöd.
(dnr ks2020-540)
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26 2020-11-26. För kännedom : Regeringen - Beslut till Post- och
telestyrelsen om uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil
uppkoppling på fjärrtåg. (dnr ks2020-560)
27 2020-11-26. För kännedom : Regeringen - Beslut till Trafikverket om
uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg. (dnr ks2020-561)
28 2020-12-09. Mälardalsrådet - Bättre transporter i Stockholm
Mälarregionen. (dnr ks2020-567)
29 2020-12-18. För kännedom : Länsstyrelsen Dalarnas län - Protokoll
Bergslagens överförmyndarnämnd efter tillsyn i december 2020.
(dnr ks2020-577)
30 2020-12-21. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ut
direktionens protokoll den 21 december 2020, § 109, budget 2021.
(dnr ks2020-578)
31

2021-01-29. För kännedom : Regeringen - Beslut till Kammarkollegiet
om utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan
staten och SKR om äldreomsorg. (dnr ks2021-008)

32 2021-01-07. Bräcke diakoni - Debattartikel "Alla barn måste kunna bli
hörda" (dnr ks2021-009)
33 2021-02-04. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionens beredningsmöte den 15 januari 2021 , § 5, om anläggnings
avgift vid komplettering med dagvattenanslutningar vid omläggning av
befintliga spillvattenledningar inom verksamhetsområden för avlopp.
(dnr ks2021-066)
34 2021-02-01. Skolverket - Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd
till skolväsendet 2021 "skolmiljarden".
35 2020-12-02. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionens protokoll den 12 november 2020, §§ 99-100, drifts- och
investeringsuppföljning.
36 2020-12-18. Arbogaåns vattenförbund - Protokoll från ordinarie
förbundsstämma den 27 oktober 2020.
37 2020-12-18. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde med den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättar
service den 2 december 2020.
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38 2020-12-21 . Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från
sammanträde den 16 december 2020.
39 2020-12-22. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från
sammanträde den 16 december 2020.
40 2020-12-28. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde med
regionalt samverkansråd den 11 december 2020.
41

2021-01-26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll och
utdrag från sammanträde den 21 januari 2021 .

42 2021-01-29. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från
sammanträde den 20 januari 2021 .
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas man om att ärendet
utgår och tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021.
Anledningen är att de flesta ledamöter och ersättare deltar digitalt på mötet
och har inte möjlighet att ta del av handlingarna till delgivningarna.
Handlingarna förvaras i en pärm i sammanträdessalen under sammanträdet.
Kommunstyrelsen beslutar
ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021 .

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
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Ks § 57
Delegationsbeslut
1

2020-11-02-12-16. Kommundirektören - Beslut om tecknande av avtal
under november och december 2020. (dnr ks2020-028)

2

2020-11-24-2020-11-30. Ekonomichefen - Beslut om tecknande av
avtal under november 2020. (dnr ks2020-156)

3

2020-12-10. Tf kanslichef - Beslut att anmäla personuppgiftsincident till
tillsynsmynd ighet samt att informera den registrerade. (dnr ks2020-397)

4

2021-02-01. Kommundirektören - Beslut att ge upphandlaren fullmakt
att föra kommunens talan i överprövningsmål i Förvaltningsrätten.
(dnr ks2020-557)

5

2021-01-05. Controller- Beslut om bidrag till enskilda vägar med
statsbidrag . (dnr ks2021-072)

6

2021-02-24. Kommundirektören - Beslut att utse attestanter och
ersättare. (dnr ks2021-103)

7

2021-03. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter för
investeringar. (dnr ks2021-114)

8

2021 -03-03. Tf kanslichef - Beslut att anmäla personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet samt att informera den registrerade. (dnr ks2021-116)

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
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Ks § 58

Delgivningar
12

2021-02-08. För kännedom : Skogsstyrelsen - Beslut om slututbetalning.
(dnr ks2019-071)

13

2021-002-17. Karlskoga kommun - Utdrag ur protokoll från kommun
styrelsens den 9 februari 2021 , § 29, om fortsatt utredning om
reservvatten . (dnr ks2019-272)

14

2021-02-17. Nacka Tingsrätt - Protokoll från huvudförhandling om
tillstånd till utrivning av del av vattenanläggning mm i Järleån vid Järle
kvarn. (dnr ks2020-256)

15

2021-03-18. Nacka Tingsrätt - Dom i mål om tillstånd till utrivning av del
av vattenanläggning mm i Järleån vid Järle kvarn. (dnr ks2020-256)

16

2021-02-08,15. E-mail med förslag om att göra länsväg 243, Gyttorp
från badet till Karlskogagränsen . (dnr ks2020-360)

17

2021-01-04. Integritetsskyddsmyndigheten - Beslut att avsluta ärende.
(dnr kS2020-397)

18 2021-03-05. Nerikes Brandkår - Handlingsprogram 2021-2024.
(dnr ks2020-426)
19 2021-03-23. Färingstofta Norra, ideell förening och föreningen Svenskt
landskapsskydd - Öppet brev till Sveriges kommuner: information om
Sveriges elförsörjning, övertron på vindkraft, kommunala vetot mm .
(dnr ks2020-457)
20

2021-02-24. Namninsamling - "Vi vill värna om en fungerande och trygg
barnomsorg i Nora kommun . Vi är emot nedläggning av Soltunets
förskola. (dnr ks2020-571 )

21

2021-02-04. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
protokoll från direktionens beredning den 15 januari 2021 , § 5,
anläggningsavgift vid komplettering med dagvattenanslutning vid
omläggning av befintliga spillvattenledningar inom verksamhetsområde
för avlopp. (dnr ks2021-066)

22

2021-03-24. Skolverket - Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller
annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid - Huvudmän för
2021 . (dnr ks2021-093)
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23

2021-03-24. Skolverket - Beslut om statsbidrag för specialpedagogik för
lärande för 2021/2022 . (dnr ks2021-094)

24

2021-03-02. Skolverket - Beslut om statsbidrag för bättre språk
utveckling i förskolan för 2021. (dnr ks2021-095)

25

2021-03-17. Skolverket- Beslut om statsbidrag för stärkt likvärdighet
och kunskapsutveckling för 2021. (dnr ks2021-096)

26

2021-02-19. Energimyndigheten - Beslut om anläggningsbesked för
Nora kommun . (dnr ks2021-101)

27

2021-02-22. E-mail med synpunkter till Noras politiker. (dnr ks2021-102)

28

2021-03-01. Lantmäteriet - Beslut enligt ansökan om nytt bebyggelse
namn Norra Ryttarhyttan i Nora socken och kommun . (dnr ks2021-113)

29

2021-03-22. Tillväxtverket - Beslut om avslag på ansökan om stöd för
projektet Platser i naturen för alla - en förstudie kring samverkan mellan
föreningar, näringsliv, kommuner och lokalbefolkning för att gynna
folkhälsa och tillväxt. (dnr ks2021-133)

30

2021-03-16. Gymnastikförbundet - Öppet brev till Sveriges kommuner.
(dnr ks2021-143)

31

2021-03-17. Idrottsföreningar i Nora - Skrivelse om att behov av dialog
om utveckling av kommunens lokalbestånd. (dnr ks2021-161)

32

2021-03-31 . Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd för rivning och återupp
förande av yttertrappa vid byggnadsminnet Göthlinska gården.
(dnr ks2021-170)

33

2021-03. Dalkarlsbergs brukarstyrelse - Protokoll från sammanträde
den 1 mars 2021 . (dnr ks2021-171)

34

2021-02-18. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde med
specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsö~ning
den 12 februari 2021 .

35

2021-02-19. Region Örebro län - Protokoll från regionalt samverkans
råd den 12 februari 2021.

36

2021-02-23. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll samt
utdrag §§ 42-43 från sammanträde den 17 februari 2021 .

37

2021-03-23. SamhällsbY9gnadsnämnden Bergslagen - Protokoll samt
utdrag § 61 från sammanträde den 18 mars 2021 .
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2021-03-26. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från
sammanträde den 17 mars 2021.

Kommunstyrelsen beslutar
at! lägga redovisningen till handlingarna.
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dnr ks2021-041

Kommundirektören informerar
Corona-/äget i kommunen
Smittspridningen i Nora är hög. Mest är det inom skolans område, bland
barn, föräldrar och lärare.
På Karlsängskolan fortsätter distansundervisningen men nu gäller det
eleverna i årskurs 7. Genom att fortsätta med distansundervisning minskar
trängseln i skolans korridorer. Beslutet gäller för vecka 16 men kan komma
att förlängas om behovet finns.

Persona/nytt
Nya skolchefen, Christian Kokvik, börjar sin anställning den 1 maj men har
redan påbörjat sin introdution eftersom tf skolchefen arbetar t o m den
15 april.
Kommundirektören går i pension vid årsskiftet. Rekryteringsarbetet är
påbörjat.
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dnr ks2020-463

Förslag till komplettering till uppdragsdirektiv för konstgräsplan
på bandyplan
Pia-Maria Johansson (LPo) ber om att få väcka ett nytt ärende vilket
godkänns.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021 , § 6, bland annat att anta
ett uppdragsdirektiv för anläggning av konstgräsplan på Karlsängs lP.
Pia-Maria Johansson yrkar på att kommunstyrelsen gör ett tillägg i uppdrags
direktivet genom att ta med och överväga mobilt konstgräs som alternativ i
uppdraget med att undersöka konstgräs på Karlsängs lP. Med mobilt konst
gräs försvinner problemet med granulat.

Kommunstyrelsen beslutar
att i uppdragsdirektivet för konstgräsplan på Karlsängs lP även överväga
mobilt konstgräs.
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dnr ks2021-197

Förslag att revidera kommunstyrelsens reglemente och arbets
ordning
David Stansvik 0/) ber om att få väcka ett nytt ärende vilket godkänns.
David Stansvik yrkar på att begreppet nämndinitiativ förs in i kommun
styrelsens reglemente och arbetsordning .
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att revidera
reglementet och arbetsordningen enligt förslaget vilket godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att revidera kommunstyrelsens
reglemente och arbetsordning enligt förslaget.
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KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 14/42021
Närv,

Närv,

beslut

ej be

Ledamöter
Ordf

V ont f

slut

Tom Rymoen (M)

X

Solveig Oscarsson (S)

X

Susanne Forsberg (C)

X

Ulla Bergström (S)

§§ 30, 41-61

X

Håkan Kangert (M)

§§ 26, 28-29, 31-40

X

Kent Nilsson (S)

X

Bror-Erik Israelsson (S)

-

Hans Knutsson (S)

X

Birgitta Borg (L)

X

David Stansvik (V)

X

Benat Svensson IM)

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

Jan Rylander (NP)

X

Conny Alfredsson (SO)

X

Benat Maanusson ILPol

X
Ersättare
Ursula Steffensen (S)
Abdo Haj Mohammad (S)
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John SundelI (KO)

X

Margaretha Eriksson (S)
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Therese Lindqvist (V)
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Eija Ahonen Pettersson (M)

X

Anna Karlsson (S)

X
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Maria Blomqvist (LPo)
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