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Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet samt förslag till 
internkontrollplan för år 2021. 

Enligt kommunens internkontrollplan över ekonomi och verksamhet ska 
respektive verksamhetschef redovisa en internkontrollplan för verksamhets
året i samband med att kommunstyrelsen antar internbudgeten. Intern-kon
trollplanen visar vilka områden, uppdrag och rutiner som ska omfattas 
av granskningen under en viss period. 

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

Den kontrollavsvarige ska redovisa uppföljning av internkontrollplanen till den 
ansvarige. Vem den ansvarige är framgår av planen . Allvarliga brott eller 
brister som upptäcks i samband med granskning ska omedelbart rapporteras 
till närmaste överordnad eller till kommunstyrelsen . 

Uppföljning av internkontrollplanen sker kontinuerligt under året och åter-rap
porteras till ekonomichefen samt redovisar resultat till kommunstyrelsen 
i samband med bokslutsredovisningen . Riskbedömningsmatrisen visar 
bedömningar av vad konsekvens och sannolikhet kan innebära. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till internkontrollplan för år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 
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Ekonomirapporten redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med juli 
månad. 

Nora kommun har ett budgeterade resultat på 7 032 000 kronor men 
förväntas redovisa ett budgetöverskott på 3 480 000 kronor. Det innebär ett 
förväntade resultat på 10 512 000 kronor. 

Ekonomirapporten redovisar tio funktionsnivåer som förväntas redovisa ett 
budgetöverskridande, och 19 funktionsnivåer förväntas redovisa ett budget
överskott. Resterande nivåer förväntas rymmas inom befintliga budgetramar. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättad ekonomirapport 2, 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020, § 25, att kommunstyrelsen 
under år 2020 har rätt att nyupplåna och därmed öka kommunens skulder 
under samma år med totalt 130 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fick också 
rätta att låna belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning. 

Lånebehovet har inte varit aktuellt under 2020. Nora kommun har däremot 
behov av att låna likvida medel under hösten 2021 och under 2022 för att 
finansiera ombyggnationen av Nora reningsverk. Ekonomichefen ser över 
kommunens likviditetsbehov kontinuerligt och vill aktivera fullmäktiges beslut 
succesivt. I nuläget ser behovet ut att vara ca 70 miljoner kronor under 2021 
och resterande under 2022. 

Kommuns likviditet är cirka 80 miljoner kronor på Bergslagens Sparbank. För 
att finans iera investeringsutgiften för ombyggnationen av Nora reningsverk 
på ca 150 miljoner kronor är kommunen tvungen att låna likvida medel till det 
projektet. 

Det innebär att kommunen har ett lånebehov på ca 130 miljoner kronor för 
att inte få likviditetsproblem. Det måste finnas likviditet i kommunen till minst 
två månaders löneutbetalningar inklusive arbetsgivaravgiften och skatter 
samt övriga kostnader som uppkommer under olika perioder. 

Lånet kommer att indirekt finansieras av taxekollektivet via vattentaxan . 
Avskrivningar/amorteringen tillsammans med räntekostnaden kommer därför 
att faktureras Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för faktiska 
kostnader. Kommunens ambitioner behöver vara att amortera av lånet 
skyndsamt med tanke på framtida investeringsprojekt. 

För att kommunen ska kunna aktivera fullmäktiges tidigare beslut om lån hos 
Kommuninvest behöver en uppdatering göras av låneperioden till 
2021-2022. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunstyrelsen under perioden 2021-2022 har rätt att nyupplåna, det 
vill säga öka kommunens skulder med totalt 130 miljoner kronor under 
perioden samt 

att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning . 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 
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Förslag till utbetalning av partistöd 
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Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd . Reglerna reviderades den 27 september 2017, § 73. 
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd . 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin . Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens 
utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen bifogas redovisningen. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till 
att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för 
medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad 
med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år, 
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskningen gäller partistödet för år 2020. Redovisning och 
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 
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För att stimulera ett gott ledarskap vill kommunen införa tidsbegränsade 
förordnanden för kommunens högre tjänstemän . Med högre tjänsteman 
menas funktionerna kommundirektör, verksamhetschef, ekonomichef, 
HR-chef, servicechef samt IT-chef. 

Förordnandet är fyra år med möjlighet till förlängning fyra år i taget. Efter 
förordnandetidens utgång övergår anställningen till arbetsuppgifter som 
arbetsgivaren anvisar. I anställningsavtalet regleras anställningens funktion , 
längd, lön samt hur avslutning av chefsförordnandet ska ske. 

Tidsbegränsade förordnanden ska gälla nya anställningar från det att 
beslutet vunnit laga kraft. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa tidsbegränsade förordnanden om fyra år med möjlighet till 
förlängning med fyra år i taget för högre tjänstemän; kommundirektör, 
verksamhetschef, ekonomichef, HR-chef, servicechef och IT-chef samt 

att tidsbegränsande förordnanden ska gälla nya anställningar från att 
beslutet har vunnit laga kraft. 

Yrkanden 
Ordföranden Tom Rymoen (M) yrkar att beslutssats två ändras till : "att tids
begränsade förordnaden ska gälla nya anställningar. " 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga Ledningsut
skottets reviderade förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa tidsbegränsade förordnanden om fyra år med möjlighet till 
förlängning med fyra år i taget för högre tjänstemän ; kommundirektör, 
verksamhetschef, ekonomichef, HR-chef, servicechef och IT-chef samt 

att tidsbegränsande förordnanden ska gälla nya anställningar från . 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till uppdrag att ta fram en ledarskapspolicy 
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Chefskapet i Nora kommun är strategiskt viktigt för kommunens utveckling 
av organisationen. Chef- och ledarskapet ska vara värdegrundsbaserat, 
kommunikativt och relationsorienterat, utvecklingsorienterat, mål- och 
resultatorienterat samt främja en lärande organisation. Kommunen saknar 
idag en ledarskapspolicy som ska vara vägledande för ledarskapet i Nora 
kommun . 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till HR-chefen att ta fram ett förslag till ledarskapspolicy samt 

att förslaget ska tas upp på ledningsutskottet senast juni 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till reducering inom förskolan, Soltunet 

Kommundirektören och skolchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 
I Nora kommuns budget för 2021 och planeringsåren 2022-2023 framgår att 
kommunen har behov av reduceringar för att få en budget i balans. Området 
förskola/skola har i uppdrag att bidra till denna måluppfyllelse. En plan finns 
för området med förslag på reduceringsåtgärder. Förslaget är att lägga ner 
en av två förskoleavdelningar på Soltunets förskola och flytta den andra 
avdelningen till Sparvugglans tomma lokaler. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 24 februari 2021, § 5. Ärendet 
återremitterades för att genomföra en medborgardialog . En dialog genom
fördes med berörda vårdnadshavare. Dessutom togs det fram en 
barnkonsekvensanalys. 

När kommunfullmäktige behandlade ärendet den 9 juni 2021, § 51, 
beslutades, genom minoritetsåterremiss, att kommunstyrelsen skulle 
återkomma med förslag om reducering i de gemensamma kostnaderna för 
ledningsfunktionerna samt eventuellt en tjänst som kommunalråd. 

En uppföljning av den politiska organisationen har tidigare genomförts och 
det finns ett uppdrag för politiken att besluta om den politiska organisationen 
ska förändras eller fortsätta enligt nuvarande organisation . 

Kommundirektörens och skolchefens förslag är att invänta beslutet om hur 
den framtida politiska organisationen ska utformas innan beslut tas om att 
förändra/reducera de gemensamma ledningsfunktionerna. En ny politisk 
organisation kan innebära att en ny tjänstemannaorganisation utformas med 
en ny ledningsstruktur. 

Detsamma borde gälla även beslut om att förändra organisationen med tre 
kommunalråd, två heltidstjänster för majoriteten och 60 procent för 
oppositionen . Om den politiska organisationen förändras från att ha en 
nämnd till att ha flera nämnder kan behovet av kommunalrådstjänster 
komma att förändras . 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) 
avslag på förslaget. 

Ordföranden och Birgitta Borg (L) yrkar bifall till förslaget. 

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

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

r l.-~ ster res sign 

'\i ..... 

U ~sbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-08 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Sida 

158 

att avslå minoritetsåterremissens förslag om reducering av de gemensamma 
kostnaderna för ledningsfunktionerna och kommunalråden 

att Soltunets förskola läggs ned den 7 oktober 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 . 

Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till förmån 
för avslagsyrkandet. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar att Ledningsutskottets förslag revideras med ytterli
gare en beslutssats enligt följande: En ny barnkonsekvensanalys behöver 
inte genomföras då det inte skett förändringar som påverkar utfallet sedan 
den senaste genomfördes i maj. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo) och David Stansvik (V) 
yrkar avslag till Ledningsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Ledningsutskottets reviderade förslag respektive Pia-Maria Johans
son (LPo), Bengt Magnusson (LPo) och David Stansviks (V) avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ledningsutskottets förslag. 

Votering 
Bengt Magnusson (LPo) begär votering som genomförs. Ja-röst innebär bi
fall till Ledningsutskottets förslag och Nej-röst innebär avslag till Ledningsut
skottets förslag . 

Ja-röster lämnas av Tom Rymoen (M), Soveig Oscarsson (S), Susanne 
Forsberg (C), John Sundell (KO), Margaretha Eriksson (S) , Eija Ahonen Pet
tersson (M), Hans Knutsson (S), Birgitta Borg (L) och Bengt Svensson (M) . 

Nej-röster lämnas av David Stansvik (V) , Pia-Maria Johansson (LPo), Jan 
Rylander (NP), Conny Alfredsson (SO) och Bengt Magnusson (LPo). 

Protokollsutdrag till 
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Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ledningsutskot
tets reviderade förslag med 9 Ja-röster mot 5 Nej-röster. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå minoritetsåterremissens förslag om reducering av de gemensamma 
kostnaderna för ledningsfunktionerna och kommunalråden 

att Soltunets förskola läggs ned den 7 oktober 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. 

att en ny barnkonsekvensanalys behöver inte genomföras då det inte skett 
förändringar som påverkar utfallet sedan den senaste genomfördes i maj . 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo), David Stansvik (V), Jan Rylander (NP), Conny 
Alfredsson (SO) och Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig skriftligt mot be
slutet till förmån för Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om avslag till Led
ningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kostnadsberäkning för förskolemodul samt drift av förskoleav
delning, Järnboås förskola. 

Kommundirektören och skolchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutade den 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. 

Den 14 april 2021, § 49, beslutade kommunstyrelsen att anta uppdrags-di
rektiv för arbetet med utbyggnaden av Järnboås förskola och att uppdraget 
skulle redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2021. 

I budget finns det avsatt 500 000 kronor för åtgärder utifrån utredningen. De 
totala kostnaderna kommer att överstiga detta och ytterligare medel behöver 
avsättas. Det förutsätter att fullmäktige fattar beslut utöver de 500 000 
kronorna. 

Nora Fastigheter AB har utrett frågan om att placera en förskolemodul inom 
Järnboås skolområde. Hyreskostnad inklusive drift samt kapitalkostnad 
beräknas för ett år till 1 863 000 kronor, tre år 887 000 kronor samt fem år 
692 000 kronor. 

Kommunförvaltningen har beräknat kostnader för en förskoleavdelning i en 
modul för personal, förbrukningsinventarier år 1, pedagogiskt material, 
måltider samt lokal och lokalvård första året till 1 658 000 kronor och andra 
året till 1 558 000 kronor. 

Den 16 juni 2021, § 97 beslutade kommunstyrelsen att ge kommun-direktö
ren och skolchefen i uppdrag att ta fram uppdragsdirektiv för utredning av 
strukturen för förskola och skola. 

Protokollsutdrag till 
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På grund av att färre barn föds inom Nora kommun kommer behovet av 
förskoleplatser att minska och det kommer att medföra att söktrycket till de 
olika förskolorna kommer att variera . Kommunförvaltningen avråder till en 
utökning av en förskolemodul i Järnboås eftersom det är en oflexibel lösning. 

Kommunförvaltningen föreslår att få i uppdrag att utreda en eventuell mobil 
förskoleavdelning som i nuläget utgår från Järnboås och som vid förändrade 
behov används där behovet är som störst i kommunen. En förskolebuss kan 
bidra till en kvalitetsökning i förskolan i hela kommunen . 

En förskolebuss möjliggör kostnadsbesparingar genom minskade 
etableringskostnader för moduler vilket skapas av den flexibilitet en flyttbar 
avdelning kan ha. 

En förskolebuss kan fungera som ett komplement till en redan befintlig 
förskoleverksamhet där de äldre barnen i omgångar får möjlighet till 
utomhuspedagogik. Det bidrar till en kvalitetshöjning av den pedagogiska 
verksamheten inom förskolan. Kommunförvaltningen anser att en mobil 
förskoleavdelning är ett bra alternativ under pågående utredning av förskole
strukturen inom Nora kommun. 

Kommundirektören och skolchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
inte gå vidare med en utbyggnad av Järnboås förskolemodul och att de 
i stället får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa en mobil 
förskoleavdelning i Nora kommun. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att utrednings-di
rektivet i stället utökas med att även utreda förutsättningarna för att skapa en 
mobil förskoleavdelning. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdragsdirektivet till kommundirektören och skolchefen utökas med att 
även utreda förutsättningarna för att skapa en mobil förskoleavdelning i Nora 
kommun. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till förändring av uppdraget om reservvatten för Nora och 
Lindesberg 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i uppdrag av kommunerna 
Nora och Lindesberg att utreda möjligheter till reservvatten för båda 
tätorterna. 

För att få bra förankring och öppenhet har en styrgrupp bildats med 
representanter från de båda kommunerna. Nora kommuns representanter är 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt oppositions-företräda
ren. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på att området vid 
Lilla Mon inte ska ingå i uppdraget. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att området vid Lilla Mon inte ingår i uppdraget om reservvatten för Nora och 
Lindesberg. 

Ärendet utgår då det är styrgruppen som beslutar om avgränsningar i upp
draget. 
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Svar på remiss om revidering av Regional utvecklingsstrategi, 
RUS 

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, ska ses över vart fjärde år. Den nu 
varande, Tillväxt och hållbar utveckling - Regionala utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2018-2030, antogs 2018. 

I dialog med partnerskap för regional utveckling har Region Örebro län 
beslutat att inte göra en ny RUS. Strukturen i nuvarande RUS behålls och 
i stället gör man nödvändiga uppdateringar. 

Syftet med regional utvecklingsstrategi är att skapa en gemensam vägvisare 
för hur länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, 
universitet och civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning 
vi vill. 

Utvecklingsstrategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga 
och där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till 
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Strategin visar också nuvarande och kommande partners och vad det 
kommer att satsas på. 

Remissperioden är mellan den 21 juni till den 30 september 2021. Region
fullmäktige planerar att fatta beslut i februari 2022. 

Region Örebro län önskar få svar på remissen senast den 30 september 
2021. Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt och inledas med 
övergripande synpunkter på strategin som helhet. Dessutom finns det tre frå
gor att speciellt tänka på i remissvaret: 

• Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade strategi
förslaget och dess relevans? 

• Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att den 
regionala utvecklingsstrategin för Örebro län fortsatt ska vara aktuell? 

• Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras? 

Kommundirektören har överlämnat ett yttrande över förslaget till regional 
utvecklingsstrategi. Yttrandet följer regionens önskan om upplägg på svaret 
plus ett stycke med övriga synpunkter. Kommundirektören föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner yttrandet. 
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Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att besluta att föra 
ärendet till kommunstyrelsen för beslut för att partierna ska få möjlighet att 
diskutera remissen . 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Yrkande 
David Stansvik (V) yrkar bifall till yttrande gällande Regional utvecklingsstra
tegi för Örebro län. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna yttrande gällande Remiss - Regional utvecklingsstrategi för 
Örebro län 2022-2030 DNR 21 RS5939. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 110 
Sbu § 26 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021 -09-08 

dnr ks2021-213 

Sida 

165 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att upphäva 
fullmäktiges beslut om anslutning utanför verksamhetsområde 
för VA 

Kommunfullmäkt ige beslutade den 11 juni 2014, § 94, att ge dåvarande 
Bergslagens Kommunalteknik, BKT, möjlighet att ansluta fastigheter utanför 
det kommunala VA-verksamhetsområdet via anslutningspunkt, under 
förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart . Fullmäktige beslutade också 
att eventuella mindre utvidgningar av VA-verksamhetsområden samlas 
under ett år och presenteras för beslut en gång om året. 

Enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är beslutet inte juridiskt 
korrekt. Det är endast kommunfullmäktige som kan fatta beslut om att 
fastighet ska ingå i verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske 
innan fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet. 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat 
ärendet den 23 april 2021, § 48. Direktionen föreslår fullmäktige i respektive 
kommun; Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att upphäva 
respektive beslut. För Nora kommun innebär det att fullmäktiges beslut den 
11 juni 2014, § 94, bör upphävas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 11 juni 2014, § 94. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 
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Ester Brekhof med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 1 O juni 
2015, § 72. 

Förslagsställarna föreslog : 

att babysim startas i Nora höstterminen 2015. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning . Ledningsutskottet har därefter överlämnat förslaget till 
utvecklingschefen för att besvara detsamma. 

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar på medborgarförslaget. Som 
framgår av medborgarförslaget drev en privatperson, under en period, 
babysim i bassängen på Hagby Ängar. 

Enligt utvecklingschefen är det inte möjligt att bedriva babysim i kommunens 
simhall på grund av flera skäl. Huvuduppdraget för verksamheten i simhallen 
är simundervisning för grundskola och simskola sommartid samt allmän
hetens bad. Till detta har personalen relevant utbildning och kompetens. 

Temperaturen i bassängen för huvuduppdraget är 28 grader vilket är för kallt 
för babysim där temperaturen ska vara ca 34 grader. Det tar flera dagar att 
värma upp bassängen till 34 grader och sedan flera dagar att sänka 
temperaturen igen. Det går därför inte att samordna med ordinarie 
verksamhet. Det skulle medföra betydande merkostnader. 

Dessutom krävs det särskild utbildning för att anordna och ansvara för 
babysim. 

Den nuvarande simhallen är begränsad till endast en bassäng med fyra 
banor och har dessutom stora underhållsbehov. Om det blir aktuellt med 
om- eller nybyggnad av simhallen med eventuellt en barn- och under-vis
ningsbassäng som är uppvärmt till 34 grader kan det bli aktuellt att 
bedriva babybassäng . Detta skulle innebära utbildning av behörig personal 
samt utökad budget för personal- och driftskostnader. 

Utbildningschefen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att ärendet ska 
anses besvarat. 

(
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 
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Förslag till uppdrag om att utreda möjlighet att disponera 
bassängen vid Hagby Ängar 

Nora kommun äger inte fastigheten där bassängen på Hagby Ängar finns . 
Önskemål finns från kommunen att eventuellt kunna nyttja bassängen. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda om det finns möjlighet för 
Nora kommun att disponera bassängen på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 
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Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 6, om uppdragsdirektiv 
för anläggning av konstgräs på Karlsängs IP. Kommunstyrelsen beslutade 
den 14 april 2021, § 60, om en komplettering av uppdraget gällande mobilt 
konstgräs. 

Kommundirektören tillsammans med utveckl ingschefen och ekonomichefen 
har överlämnat en skrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har genomfört arbetet utifrån uppdragsdirektivet och överlämnat 
ett förslag till utförande. Förslaget har gjorts med hänsyn till markförhållande 
och miljö, anläggningens kvalitet och nyttjandegrad, ekonomi mm. Förslaget 
innehåller även beräkning av investerings- och driftskostnad. 

Med en beräknad investeringsutgift på 6 miljoner kronor innebär det en årlig 
kapitalkostnad på ca 420 000 kronor och årlig driftkostnad för anläggningen 
på 300 000 kronor. Totalt innebär det en driftskostnadsökning på 720 000 
kronor för anläggningen på Karlsängs IP. 

Finansieringen kan ske genom att ta i anspråk budgeterat driftsanslag som 
förklaras komma från driften av den nedlagda isbaneanläggningen och 
tidigare avsatt kapitalkostnad för konstgräs. 

I driftbudgeten för år 2021 är 1 100 000 kronor anslaget fördelat på förstudie 
av Biografen, Karlsängs IP och Norvalla IP. Därmed kan 720 000 kronor 
användas till att finansiera Karlsängs IP för år 2022. Återstående 380 000 
kronor kan då användas till förstudie av Biografen och Norvalla IP. Om 
förstudier för dessa objekt innebär en kostnadsökning utöver 380 000 kronor 
får kommunen avsätta nya medel för att fullfölja resultaten för objekten. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att kommunförvaltningen får i uppdrag 
att hålla medborgardialog kring fortsatt satsning utifrån enkäten om lokalför
sörjning. 

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

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att behövliga beslut fattas, ge Samhällsbyggnadsför
valtningen Bergslagen i uppdrag att genomföra projektet med att anlägga 
konstgräsplan på Karlsängs IP. 
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att ta i anspråk 720 000 kronor av de avsatta medlen för förstudie av 
Biografen, Norvalla IP och Karlsängs IP samt 

att avsätta 6 miljoner kronor i 2022 års investeringsbudget för nämnda 
investeringsutgift. 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Mötet ajouneras i tio minuter. 

Yrkande 
Kent Nilsson (S), Solveig Oscarsson (S), Birgitta Borg (L) och Bengt Svens
son (M) yrkar bifall till förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning 
till att ett underlag som släpper igenom kyla och värme samt ett mer miljö
vänligt alternativ till SPR-granulat bör utredas. 

David Stansvik (V) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons (LPo) återremissyr
kande. 

Proposition 
Ordföranden Tom Rymoen (M) ställer först återremissyrkandet under pro
postion och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter Samhällsbyggnadsutskottets förslag under pro
position och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ta i anspråk 720 000 kronor av de avsatta medlen för förstudie av 
Biografen, Norvalla IP och Karlsängs IP samt 

att avsätta 6 miljoner kronor i 2022 års investeringsbudget för nämnda 
investeringsutg ift. 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo), David Stansvik (V), Jan Rylander (NP), Conny 
Alfredsson (SO) och Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån för 
Pia-Maria Johanssons återremissyrkande. 
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Utvärdering av anbud på Nora vattentorn 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020, § 115, att genom 
anbudsfötfarande sälja Vattentornet med mark som ligger intill 
( del av fastigheten Nora 1: 1) enligt framtagna villkor. 

Anbuden har tagits emot av Fastighetsbyrån. Vid anbudstidens slut den 
1 mars 2021 hade åtta anbud lämnats. Efter att anbud återtagits återstår 
sju anbud. 

\_ 

Anbuden har granskats av en grupp bestående av stadsarkitekten, 
mark- och exploateringsingenjören, senior rådgivare samt kommun
direktören. Som antikvarisk rådgivare har Arktis arkitekter anlitats. Fem av 
anbuden har lagts åt sidan bland annat för att de var alltför skissartade. 
Tre anbud har granskats närmare varav ett av dessa senare drogs tillbaka. 

Ärendet omfattas av sekretess enligt 31 kap 23 § OSL och blir offentligt när 
kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet. 
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Förslag till utvidgning av Stadsskogens naturreservat 

Kommunekologen vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Förbundet föreslår att Nora kommun beslutar att påbörja arbetet för att 
utvidga Stadsskogens naturreservat med ca 14 hektar norrut och 14 hektar 
västerut. Marken är privatägd och består av två olika fastigheter. En första 
förfrågan har gjorts. Området kan eventuellt utökas ca 6 hektar med en 
tredje fastighetsägare men där har ingen kontakt tagits. 

För att förbereda en utvidgning av naturreservatet måste en inventering 
göras av det aktuella området och underlagsmaterial tas fram som beskriver 
området. Arbetet görs i samarbete med länsstyrelsen. Därefter ansöker kom
munen om markåtkomstbidrag hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar an
sökan till Naturvårdsverket som lämnar förhandsbesked till kommunen som 
därefter beställer värdering- och förhandlingsbesked hos någon av 
Naturvårdsverkets konsulter. Naturvårdsverket står för kostnaderna. 

Markåtkomstbidraget utgör 50 procent av markens värde. När alla frågor är 
lösta beslutar kommunen om att bilda naturreservat på aktuellt område. 
Naturreservatet blir då minst 90 hektar stort och ett viktigt rekreationsom
råde. 

Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att 
förbundet inte har fått något uppdrag om att ta fram områden för naturreser
vat. Nora kommun har inte nån ekonomisk möjlighet för detta i nuläget. 

Ordföranden yrkar avslag på förslaget till utvidgat naturreservat vid 
Stadsskogen vilket godkänns. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avslå förslaget till utvidgning av Stadsskogens naturreservat. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar att Ledningsutskottets förslag ska revideras med till
ägget att "Nora kommun i dagsläget inte har intresse av att utöka naturreser
vat. " 
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Proposition 
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Ledningsutskottets reviderade förslag och att Kommunstyrelsen beslu
tar enligt detta. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå förslaget till utvidgning av Stadsskogens naturreservat och att Nora 
kommun i dagsläget inte har intresse av att utöka naturreservat. 
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Begäran om yttrande - planbesked för Nora 1 :1, Drottning 
Kristinaparken 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Lejbo Bygg AB inkom
mit en ansökan om planbesked avseende upprättande av detaljplan för del 
av fastigheten Nora 1: 1. 

Området är beläget i centrala Nora i det området som utgör Drottning Kristi
naparken. Lejbo Bygg AB har ansökt om planbesked då de önskar uppföra 
radhus i de södra delarna av parken. 

Nora kommun äger den mark för vilken planbesked söks. I gällande detalj
plan för berört område från år 1912 finns bestälmmelsen E på plankartan vil
ket står för offentlig plantering vilket kan jämföras med dagens bestämmelse 
Park. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informera på samhällsbygg
nadsutskottet den 25 augusti 2021 , § 32, om ärendet. 

Kommunförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden Bergsla
gen besluta : 

att ge Lejbo Bygg AB positivt planmbesked avseende upprättande av detalj
plan för fastighet Nora 1: 1. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunförvaltningens förslag 
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Förslag uppdrag revidering av handlingsplan för arbetet mot 
våld i nära relationer 

Regeringens tioåriga (2017-2026) nationella strategi för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor är framtagen för att stärka förut
sättningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Strategin har fyra målsättningar: 

1. ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, 
2. förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsut

satta kvinnor och barn, 
3. effektivare brottsbekämpning samt 
4. förbättrad kunskap och metodutveckling. 

Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt 
mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den inne
håller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, in
satser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar 
destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fo
kus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Den nation
ella strategin ingår i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse till riks
dagen (Skr. 2016/17: 10). 

De samhälleliga kraven på kommunernas arbete med våldsutsatta -
framförallt kvinnor och barn - har ökat betydligt de senaste åren . Ny 
lagstiftning har tillkommit, föreskrifter har förtydligats och statliga utred
ningar har genomförts. Även Sveriges kommuner och regioner har ökat 
sitt engagemang i frågan. Under 2021 kommer det också att komma en 
tvingande lagstiftning kring insatser för våldsutövare. 

På nationell nivå ansvarar Jämställdhetsmyndighetens för uppdraget 
att nå de jämställdhetspolitiska målen. Länsstyrelsen har på regional 
nivå ett uppdrag att samordna och stödja kommunerna i ett långsiktigt 
och kunskapsbaserat arbete och en ny regional strategi för jämställdhet 
2021 - 2024 är ute på remiss. Den regionala samverkansstrukturen be
står av Örebro jämställdhetsråd, länsgrupp kvinnofrid och spetsgrupp 
prostitution och människohandel samt resursgrupp hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

En betydande del av området Mäns våld mot kvinnor och Våld i nära 
relation som bedrivs i kommunerna utgår från socialtjänstens verksam
het. Mäns våld mot kvinnor och Våld i nära relationer är dock områden 
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som berör samtliga verksamheter såsom förskola , skola, äldreomsorg , 
LSS, arbetsmarknad och kultur och fritid. 

I Nora kommun finns idag en handlingsplan mot våld i nära relation 
som antogs av kommunfullmäktige 2016-04-13 § 44. Handlingsplanen 
behöver revideras och uppdateras då mycket har hänt och förändrats 
på området de senaste åren. Det behövs en tydlig kedja av ansvariga 
aktörer inom kommunens olika verksamheter där det förebyggande ar
betet bör ha ett större fokus än tidigare. Folkhälsoteamet har därför ta
git initiativ till att den tidigare handlingsplanen ska revideras. 

Under behandling av ärendet kommer utskottet överens om att inför 
kommunstyrelsen görs en redaktionell ändring i tjänsteskrivelsens for
mulering under rubriken konsekvenser där det nu står "kvinnor och 
barn" istället ska stå "vuxna och barn". 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektör i uppdrag att revidera handlingsplan för arbete 
mot våld i nära relationer. 

att uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut 
2022-03-01. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-08 177 

KS § 118 

Kommundirektören informerar 

Granskning av SBB 
Kommundirektören informerar om remissvaren gällande revisions
granskning av SBB. En workshop kommer att hållas på nästa Kom
munstyrelse med syfte att bland annat se över vilka områden som är 
läpliga att samarbeta kring för Noras del. 

Baserat på utfallet från workshopen kommer beslut fattas på Kom
munstyrelsens sammanträde i början av november vilket kommer be
handlas av KNÖL KS den 25 november. Samma process sker i samt
liga samarbetskommuner. 

Läget för Covid-19 
Alla restriktioner släpps från slutet av september. 
- Kommunen planerar en gradvis återgång till arbetsplatserna. 
- Relativt många elever har fått Covid-19 sedan skolstarten . En kola 

hade frånvaro från 25 procent av eleverna under första veckan. 

Projekt Karlsängsområdet 
Projektet har nu haft sitt första produktivt projektmöte som leds av 
White arkitekter AB. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-08 178 

KS § 119 

Akuta åtgärder för Bryggeribron 
Samhälllsbyggnadsförbundet måste utföra akuta åtgärder av vägba
nan på Kvarnvägen/Kvarnbacken vid bron vid Sågbladsdammen. 

Vägbanans västra sida mot fastighet Bryggeriet 3 håller på att rasa 
ner mot fastigheten . Förbundet har tagit ett snabbt beslut om av
stängning av vägen över bryggeribron . 

Åtgärder för att kunna öppna vägen och bron för gång och cykeltraf
rik påbörjades 2021-09-06. Bredden på vägbanan minskas ner och 
släntas av för att avlasta vägkroppens västra sida för att förhindra att 
vägen rasar. I samband med schaktarbetet kommer en stor järnbalk 
demonteras med lyftkran innan schaktarbetet kan färdigställas . 

När dessa arbetet är utförda kommer vägen och bron öppnas för 
gång och cykeltrafik. Biltrafik kommer däremot inte vara möjlig. 
Vägen och bron kommer att hållas avstängd för biltrafik tills ny bro är 
byggd. 

Kommunfullmäktige antog ny detaljplan för bryggeriet 3 m.fl. den 10 
juni 2020, § 57 och kommunstyrelsen antog exploateringsavtal för 
detaljplanen Bryggeriet 3 m.fl. den 27 maj 2020 där ny bro vid Såg
bladsdammen ingår. 

Kostnaden för de akuta åtgärderna beräknas till 200 000 kronor. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens engångsresurser 
2021 för akuta åtgärder av vägbana och bryggeribron. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-08 179 
KS § 120 

Delegationsbeslut 

1 2019-12-12. Ekonomichef -Avtalstecknande gällande konsultuppdrag : 
Projektledare för natur-turistområde Kottaberget (Ks2019-273) 

2 2021 -05-27. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende att till Staffan och Eleonore Gibson utge 100 000 kronor som 
nedsättning av tomtpris på grund av upptäckt av brister i fastighet vid ny
byggnation av småhus på den av kommunen förvärvade tomten Östra 
Sund 2:83 (KS2019-388) 

3 2019-10-07. Ekonomichef -Avtal gällande tecknande av ramavtal på 
kopieringspapper (KS2019-461) 

4 2019-10-02. Ekonomichef - Underskrift gällande beslut för tilldelning av 
mejerivaror. 

5 2020-12-11 . Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande ären
den 2021-12-11 till 2021-05-31 (KS2020-189) 

6 2021 -01-08. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande ären
den 2021 -01-08 till 2021-05-05 (KS2020-191) 

7 2020-12-11. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande ären
den 2020-12-11 till 2021-06-10 (KS2020-192) 

8 2021-04-06. Kommundirektör - Tecknande av avtal april 2021. 2021-04-
06 till 2021-04-30 (KS2021-013) 

9 20201-05-10. Kommundirektör - Tecknande av avtal maj 2021. 
KS2021-013 

1 O 2021-05-31. Controller - Beslut om bidrag 2020, enskilda vägar utan 
statsbidrag (KS2021-072) 

11 2021-06-22. Kommundirektör - Tilldelningsbeslut för upphandling av 
Biblioteksbil (KS2021-099) 

12 2021-05-05. Ekonomichef - Tilldelningsbeslut för avrop vid förnyad kon
kurrensutsättning av: SKL Kommentus lnköpscentrals ramavtal Pension 
2019 (KS2021-168) 

13 2021-07-12. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende att avsätta 250 000 kronor ut kommunstyrelsens tillfälliga en
gångsresurser 2021 för åtgärder av ventilation på Lingårdens förskola 
(KS2021-312) 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Uta ragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021 -09-08 180 
14 2021-07-27. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 

ärende gällande installation av nytt vatten i ishallen till nya duschar. Nu
varande dimensionering är för liten (KS2021-339) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

· usterares sign 

dragsbestyrkande 

KS § 121 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-08 

Sida 

181 

15 2021-05-28. Skolverket - Beslut om slutredovisning för samverkan mel
lan Skolverket och Nora kommun inom ramen för uppdraget att genom
föra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och 
elever vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska 
(U2019/03787/S) (dnr Ks2018-302) 

16 2021-08-23. Ljusnarsbergs kommun - Information, utvärdering av verk
samheten med personliga ombud (dnr Ks2018-629) 

17 2021-07-07. Ssamhällsbyggnad Bergslagen - Lagakraftsbevis, Detalj
plan för del av Älvestorp 4: 1 (Christinelund) i Nora, Nora kommun 
(Ks2019-126) 

18 2021 -08-20. Länsstyrelsen i Örebro län - Avslag på ansökan om bidrag 
till målningsarbeten på Göthlinska gården, Sjöstugan (Ks2019-442) 

19 2021-05-28. Länsstyrelsen i Örebro län - Föreskrift om upphävande av 
föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka spridningen av covid-19 (Ks2020-189) 

20 2021 -06-09. Länsstyrelsen i Jönköpings län - Ersättning för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 
37a § förordning 2010:1122 (Ks2020-264) 

21 2021-06-29. Ljusnarsbergs kommun - Personuppgiftsstrategi för Ljus
tarsbegs kommun (Ks2020-441) 

22 2021 -06-17. Nacka tingsrätt- Dom gällande detaljplan för kvartert Ro
sen 11 m.fl. i Nora kommun (Ks2020-461) 

23 2021- 08-16. Länsstyrelsen i Örebro län - Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Rika lövbiotoper på Kottaberget (Ks2020-545) 

24 2021-07-01 . Skolverket- Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning 
av statligt stöd till skolväsendet 2021 "skolmiljarden" (Ks2021 -057) 

25 2021-06-15. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om utvidgning av natur
reservatet Meshattbäcken i Nora kommun samt föreskrifter för naturre
servatet (Ks2021-124) 

26 2021-07-02. Remiss angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad 
Bergslagen, KPMG (Ks2021 -134) 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-08 182 
27 2021-05-28. Lindesbergs kommun - Nerikes Brandkår årsredovisning 

2020 (Ks2021-155) 

28 2021-05-28. Ljusnarsbergs kommun - Revidering av reglemente för 
Bergslagens överförmyndarnämnd (Ks2021-157) 

29 2021-05-28. Lindesbergs kommun -Årsredovisning för Samhällsbygg
nadsförbundet Bergslagen 2020 (Ks2021-178) 

30 2021-07-12. Länsstyrelsen i Örebro län - Statligt bidrag till det lokala na 
turvårdsprojektet Projektering av åtgärder för fria fiskvägar i Hagbyån 
(Ks2021-187) 

31 2021-06-21 . Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom gällande offentlig upp
handling (Ks2021-199) 

32 Stiftelsen Nora kommuns sociala samfond -Årsredovisning 2020 
(Ks2021-269) 

33 2021-06-15. Studieförbunden - Skrivelse bidrag studieförbund kommu
ner och regioner 

34 2021-06-16. Mälardalsrådet - Ny rapport från Mälardalsrådet om Rekry
tering till och från högre utbildning (Ks 2021-295) 

35 2021-06-30. Mälardalsrådet - Ny rapport från Mälardalsrådet om Sam
lad nnyttoanalys av Storregional stystemanalys 2020 (Ks2021-324) 

36 2021-07-09. Trafikverket - Tillstånd att utföra ledningsarbete inom väg
området (Ks2021-337) 

37 2021-07-28. Skogsstyrelsen - Föryngringsavverkning får påbörjas tidi
gare än sex veckor efter att anmälan gjorts (Ks2021-346) 

38 2021-08-23. Samhällsbyggnad Bergslagen - Remissvar diarienummer 
258-6613-2021 . Förslag om sänkt hastighet på väg 50 vid korsningen 
med väg 833 inom Nora kommun, Örebro län (Ks2021-348) 

39 2021-08-17. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om arkeologisk förun
dersökning av fornlämningar vid Järle kvarndamm, L 1980:3038 och 
L 1980:2481, Nora kommun (Ks2021 :359) 

40 2021-05-26. Arbogaåns vattenförbund - Kallelse till ordinarie förbunds
stämma i Arbogaåns Vattenförbund (Postreg Ks) 

41 2021-06-03. Region Örebro län - Protokoll Specifika samverkansrådet 
för kultur (Postreg Ks) 

42 2021 -06-10. Region Örebro län - Protokoll Gemensam nämnd för före
tagshälsovård samt tolk- och översättarservice 26 maj 2021 (Postreg 
Ks) 

~ ~terares sign 

-,1 ~ 
Protokollsutdrag till 

Utcfragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Jusi erares sign 

Lltgragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-08 183 
43 2021-06-21. Region Örebro län - Protokoll Regionalt samverkansråd 9 

juni 2021 (Postreg Ks) 

44 2021-06-21. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Sammanträdes
protokoll § 66 Driftuppföljning 20210430 Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen (Postreg Ks) 

45 2021-06-22. Berglagens överförmyndarnämnd - Sammanträdesproto
koll 2021-06-16 

46 2021-06-22. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Sammanträdes
protokoll § 68 lnvesteringsuppföljning 20210430 Samhällsbyggnadsför
bundet Bergslagen (Postreg Ks) 

47 2021-06-22. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Sammanträdes
protokoll § 69 lnvesteringsuppföljning 20210531 Samhällsbyggnadsför
bundet Bergslagen (Postreg Ks) 

48 2021-06-23. Lindesbergs kommun, Samhällsbyggnadsnämnden Bergs
lagen - Sammanträdesprotokoll 2021-06-16 (Postreg Ks) 

49 2021-08-27. Bergslagens överförmyndarnämnd - Sammanträdesproto
koll 2021-08-18 (Postreg Ks) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

)1usterares sign 

() J . 
/ 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-08 184 

KS § 122 

Information om ny kommundirektör 

Ordföranden Tom Rymoen (M) informerar om att anställningsproces
sen av ny kommundirektör nu avslutats och att ett extrainsatt Led
ningsutskott fattat beslut om att anställa en en ny kommundirektör 
som kommer träda i tjänst i slutet av året. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Protokollsutdrag till 



Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet till reducering inom förskolan Soltunet taget i 

kommunstyrelsen 2021-09-08 

Majoriteten uppger att man tagit hänsyn till barnkonsekvensanalysen samt att hänsyn tagits till 

barnperspektivet eftersom en jämförelse gjorts mellan maj 21 och aug 21 och menar att någon 

förändring ej skett. 

Vi menar att så inte är fallet 

Barnkonsekvensanalysen saknar slutsats och lämnar öppet för politiken att dra egna slutsatser. Vi 

menar att barnkonsekvensanalysen ska innehålla en slutsats som politikerna sedan ska ta ställning 

till. 

Barnperspektivet saknas då vi menar att fel månader är jämförda och förändringar har skett. Vi har 

de äldsta barnen som gått vidare till förskola och grupperna har fyllts på med yngre barn (1 åringar) 

Vi menar vidare att jämförelse bör ske mellan två år och då samma månad eftersom barnantalet är 

som lägst i augusti. 

I Nora augusti 2020 hade vi 431 barn i barnomsorgen, 27,5 avdelningar eftersom Järnboås räknades 

som 1,5. Det gjorde i snitt 15,67 barn per avdelning totalt sett. Augusti 2021 har vi 420 barn inskrivna 

på 26,5 avdelning Det gör i snitt 15,85 barn totalt sett. Siffrorna bygger på kommunens egen statistik 

Det innebär att barnantalet under åren öka vilket är olyckligt, då grupperna fyllts på med mycket små 

barn. Samtidigt kommer det framledes att öka ytterligare vilket är olyckligt dels och det redan ligger 

högre än genomsnittet i landet -och över skolverkets riktvärde * 

*På skolverkets sida kan man läsa "För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens 

storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn. 

Enligt ekonomiska rapporten ligger dessutom förskolorna inom sin budget i dagsläget 

Landsbygdspartiet oberoende 

l~ 
e 

:r~,v,v&~ 
~ id Stansvik 

Vänsterpartiet 

Conny Alfredsson 

Sverigedemokraterna 



ffl NORA 
• KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 8/9 2021 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- § 106 ~ 

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nej 

Ordf Tom Rymoen (M) X X 

V ord r Solveig Oscarsson (S) X X 

Susanne Forsberg (C) 

Ulla Bergström (S) 

Håkan Kangert (M) 

Kent Nilsson (S) X X 

Bror-Erik lsraelsson (S) 

Hans Knutsson (S) X X 

Birgitta Borg (L) X X 

David Stansvik (V) X X 

BenQt Svensson (M) X X 

Pia-Maria Johansson (LPo) X X 

Jan Rylander (NP) X X 

Conny Alfredsson (SO) &§ 100-107, §§ 113-114, l:i 116 X X 

BenQt MaQnusson (LPo) X X 

Ersättare 

Ursula Steffensen (S) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John Sundell (KO) X X 

Margaretha Eriksson (S) X X 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Lindqvist (V) 

Jäv§ 114 Eija Ahonen Pettersson (M) X X 

Anna Karlsson (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Vakant /S) 

Andreas Vidlund (-) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 

Antal 9 5 

Avs 
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