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NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

Ks § 123 dnr ks2021-056 

Fyllnadsval: ny ledamot i ledningsutskottet t.o.m. 2022 

Håkan Kangert (M) har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ledamot välja Bengt Svensson (M). 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 

Sida 

186 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

Ks § 124 dnr ks2021-056 

Fyllnadsval: ny ledamot och vice ordförande i 
samhällsbyggnadsutskottet t. o. m. 2022 

Håkan Kangert (M) har avsagt sig uppdragen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen 

att som ny ledamot välja Eija Ahonen Pettersson (M) samt 

att som ny vice ordförande välja Eija Ahonen Pettersson (M) 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 

Sida 

187 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 188 

Ks § 125 

Lu § 53 

Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårs prognos 

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 
2020 med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 
23 174 000 kronor för perioden. Det kan jämföras med resultatet för 
motsvarande period 2020 som uppgick till 29 221 000 kronor. 

Prognosen för helåret 2021 pekar på ett positivt resultat på ungefär 
8 832 000 kronor, vilket innebär ett budgetöverskott på 1 800 000 
kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 126 
Lu § 60 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-169 

Sida 

189 

Remissyttrande över utredning om kostnadsbesparingar inom 
färdtjänsten 

Region Örebro län som är styrgrupp för projektet "Utredning om kostnads
besparingar inom färdtjänsttrafiken" har överlämnat utredningen på remiss till 
länets kommuner. Efter remisstiden kommer styrgruppen att behandla 
inkomna synpunkter innan rapporten går vidare till fastställande. 

Utredningen initierades av Region Örebro län och länets kommuner på grund 
av att en kostnadsökning skett inom färdtjänsten. Region Örebro län vill ha 
svar på vilka möjliga åtgärder som finns för att minska kostnaderna och vilka 
effekter dessa åtgärder har på verksamheten och för kunderna. 

Arbetet med att utreda möjliga kostnadsbesparingar har genomförts i tre 
steg: 
1. Analys av historisk utveckling och nuläge
2. Framtagande av tänkbara åtgärder
3. Analys och beräkning av besparingspotential

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna remissyttrandet såsom eget yttrande och överlämna det till 
Region Örebro län. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 127 
Sbu § 38 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-389 

Sida 

190 

Förslag om uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
att föreslå och utreda konsekvenserna av utvidgning av 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp för Älvestorp 4: 1 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Detaljplanen för 
Älvestorp 4: 1, Christinelund, har vunnit laga kraft och en utvidgning av 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver utredas. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av 
friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4: 1. 

Kommundirektören föreslår att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får 
i uppdrag att utreda konsekvenserna av utvidgning av verksamhetsområdet. 
Utredningen ska även innehålla en kostnadsberäkning. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå 
utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp för det område 
som berörs av detaljplanen för Älvestorp 4: 1 

att beskriva konsekvenserna för utvidgningen samt 

att utreda de ekonomiska konsekvenserna för de föreslagna 
utvidgningarna 

Yrkande 
Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå 
utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp för det område 
som berörs av detaljplanen för Älvestorp 4: 1 

att beskriva konsekvenserna för utvidgningen samt 

att utreda de ekonomiska konsekvenserna för de föreslagna 
utvidgningarna 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 128 
Sbu § 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-429 

Sida 

191 

Förslag till uppdrag om att arbeta fram en biblioteksplan för åren 
2022-2025 

Bibliotekschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt biblioteks-la
gen, (2013:801) § 17, ska kommuner och landsting anta en biblioteksplan för 
sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Biblioteksplanen ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen och bidra 
till ökad samverkan. Enligt skollagen, (2010:800) § 36, ska alla elever i 
grundskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Biblioteksplanen ska antas av fullmäktige. 

Nuvarande biblioteksplan gäller för åren 2018-2021. En politiskt antagen 
biblioteksplan krävs för ansökan om medel från Statens kulturråd och 
Biblioteksutveckling Region Örebro län. 

Utvecklingschefen föreslås få i uppdrag att tillsammans med bibliotekschefen 
och skolchefen arbeta fram en biblioteksplan för åren 2022-2025. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge utvecklingschefen i uppdrag att tillsammans med bibliotekschefen och 
skolchefen arbeta fram en biblioteksplan för åren 2022-2025. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 129 
Sbu § 40 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-347 

Sida 

192 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om yttrande 
över förslag till Avfallsplan för kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram ett förslag på 
Avfallsplan för åren 2022-2026. Planen innehåller uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. Ett nytt fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall 
och möjligheten att lämna saker till återbruk. Avfallsplanen har tagits fram i 
samverkan mellan Samhällsbyggnad Bergslagens förbund och förvaltning. 

Förslaget med bilagor och miljö- och konsekvensbeskrivning, MKB, har 
funnits på kommunernas hemsidor för synpunkter under perioden 
17 juli till 20 augusti. 

Kommunerna och dess bolag har möjlighet att lämna synpunkter på 
avfallsplanen till och med den 29 oktober 2021. 

Utskottet enas om att partierna har möjlighet att lämna synpunkter på planen 
till kommundirektören som därefter sammanställer och presenterar på 
kommunstyrelsen den 13 oktober. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att synpunkter på avfallsplanen kan lämnas till kommundirektören som 
sammanställer dessa för behandling på kommunstyrelsen den 13 oktober. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samrådsyttrande samt att den delges Samhällsbyggnad 
Bergslagen. 

David Stansvik (V) deltar inte i beslutet. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 130 
Sbu § 41 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr 2ks2021-427 

Förslag till revidering av turismstrategi för Destination 
Bergslagen 2022-2025 

Sida 

193 

Destination Bergslagen ägs av kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Hällefors och Nora. En gemensam turismstrategi antogs av fullmäktige i 

respektive kommun 2011. 

Styrgruppen som består av kommunernas ordförande i kommunstyrelsen 
samt kommundirektörer/kommunchefer har gjort en övergripande revidering 
av strategin. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderad turismstrategi för Destination Bergslagen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 131 
Sbu § 43 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-410 

Sida 

194 

Förslag till uppdrag om utveckling av Norvalla idrottsanläggning 

Ordföranden föreslår att utvecklingschefen får i uppdrag att ta fram ett 
uppdragsdirektiv för utveckling av Norvalla idrottsanläggning. 

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

Bengt Svensson (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar 
bifalla förslaget. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge utvecklingschefen i uppdrag att ta fram ett uppdragsdirektiv för 
utveckling av Norvalla idrottsanläggning. 

Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga Samhällsbyggnadsutskottets förslag respektive Pia-Maria 
Johanssons (LPo) avslagsyrkande. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge utvecklingschefen i uppdrag att ta fram ett uppdragsdirektiv för 
utveckling av Norvalla idrottsanläggning. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), David Stansvik (V), Lars-Erik Larsson (NP), 
Jan Rylander (NP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Pia
Maria Johanssons (LPo) avslagsyrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ut�ragsbestyrkande 

Ks § 132 
Sbu § 44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-410 

Förslag till uppdragsdirektiv för utveckling av Norvalla 
idrottsanläggning 

Sida 

195 

Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. I enlighet med 
prioritering i majoritetens politiska plattform och kommunfullmäktiges beslut 
att avsätta medel för utredning om Norvalla, har förslag till uppdragsdirektiv 
för utveckling av Norvalla idrottsanläggning tagits fram. Uppdragsdirektivet är 
framtaget i samråd med Samhällsbyggnadsförbundets fastighets- och 
anläggningsansvarig personal samt med berörda brukare och förening. 

Behovet av utveckling av hela Norvalla idrottsanläggning för olika former av 
motionsaktiviteter, träning, friidrott och andra behov har diskuterats och 
planerats under många år. Flera förslag till åtgärder har presenterats. Det 
handlar bland annat om allvädersbana, utegym och andra efterfrågade 
funktioner. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) av
slag på förslaget till uppdragsdirektiv. 

Ordföranden samt Bengt Svensson (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att det avslås. 

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

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta uppdragsdirektiv för utveckling av Norvalla idrottsanläggning 

att avsätta 380 000 kronor för förstudien enligt uppdragsdirektivet ur 2022 
års driftsbudget, ansvar 21009. 

att ge samhällsbyggnadsförbundet uppdraget att genomföra del 1 i 
uppdragsdirektivet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 196 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo), Jan Rylander (NP) och Lars-Erik Larsson 
(NP) yrkar avslag till förslaget. 

David Stansvik (V) yrkar att beslutspunkt två i förslaget ändras till "att 
avsätta 250 000 kronor för förstudien enligt uppdragsdirektivet ur 2022 
års driftsbudget, ansvar 21009" 

Propositionsordning 
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns tre förslag till beslut, 
det vill säga Samhällsbyggnadsutskottets förslag, Pia-Maria Johanssons 
(LPo), Jan Rylanders (NP) och Lars-Erik Larssons (NP) avslagsyrkande 
till förslaget och David Stansviks (V) ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer först Samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Pia
Maria Johanssons (LPo), Jan Rylanders (NP) och Lars-Erik Larssons 
(NP) avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Samhällsbyggnadsutskottets förslag mot 
David Stansviks (V) ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Votering 
David Stansvik (V) begär votering som genomförs. Ja-röst innebär bifall 
till Samhällsbyggnadsutskottets förslag och Nej-röst innebär avslag till 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Ja-röster lämnas av Tom Rymoen (M), Solveig Oscarsson (S), Ursula 
Steffensen (S), John Sundell (KO), Kent Nilsson (S), Hans Knutsson (S) 
och Bengt Svensson (M). 

Nej-röst lämnas av David Stansvik (V). 

Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla Samhällsbyggnadsutskottets förslag med 7 Ja-röster mot 1 Nej
röst. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta uppdragsdirektiv för utveckling av Norvalla idrottsanläggning 

att avsätta 380 000 kronor för förstudien enligt uppdragsdirektivet ur 2022 
års driftsbudget, ansvar 21009. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 197 

att ge samhällsbyggnadsförbundet uppdraget att genomföra del 1 i 
uppdragsdirektivet. 

Reservationer 

Pia-Maria Johansson (LPo), Jan Rylander (NP) och Lars-Erik Larsson 
(NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag. 

David Stansvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande av beslutssats två om att summan som avsätts för 
förstudien ska vara 250 000 kronor istället för 380 000 kronor. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 133 
Lu § 54 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-130 

Sida 

198 

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning av motioner 
och medborgarförslag 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021, § 41, att ge kommun-direktö
ren i uppdrag att revidera Riktlinjer för handläggning av motioner och med
borgarförslag och anpassa dem till nya kommunallagen. 

De gällande riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige i september 2017. 
Därefter har kommunstyrelsen i november 2017 beslutat att anta Riktlinjer för 
Nora kommuns styrdokument. Syftet med riktlinjerna är att skapa en enhetlig 
struktur för olika styrdokument och hur de förhåller sig till varandra. Det som 
sägs om riktlinjer är att de ska ge stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras och 
i vilken omfattning. Riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen. 

Förslaget till revidering av riktlinjer för handläggning av motioner och 
medborgarförslag är omarbetat enligt riktlinjerna för styrdokument och 
anpassat efter den nya kommunallagen som gäller från 1 januari 2018. 
En viss omvärldsbevakning har genomförts och följer till stor del andra 
kommuners riktlinjer. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av motioner och 
medborgarförslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 134 
Lu § 55 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-261 

Sida 

199 

Förslag till uppdrag om att ta fram ett förslag till 
överenskommelse mellan Nora kommun och civilsamhället 

Kommundirektören och f.d. folkhälsochefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade bland annat om vision och övergripande mål 
den 13 december 2017, § 124. Där berörs bland annat mål som har riktning 
mot social hållbarhet. 

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 vilket är en bred agenda för 
förändring mot ett hållbarare samhälle med 17 globala mål för en hållbar 
utveckling. Enligt Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 ska Sverige vara 
ledande i genomförandet av agendan. Där finns tre dimensioner av hållbar 
utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

För att nå en hållbar samhällsutveckling i Nora kommun behövs bland annat 
utveckling av samverkan och samarbete med civilsamhället. Kompetens 
behövs både från det civila samhället och kommunen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse 
mellan Nora kommun och civilsamhället. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att kommundirektör får i uppdrag att 
arbeta med frågorna i Agenda 2030. 

Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

David Stansvik (V) yrkar ändring av beslutsatsen så att 
överenskommelse byts ut mot samarbetsform. 

Propositionsordning 
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns tre förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Ledningsutskottets förslag, Pia-Maria Johanssons 
(LPo) förslag om att kommundirektör får i uppdrag att arbeta med 
frågorna i Agenda 2030 och David Stansviks (V) ändringsyrkande om att 
ordet överenskommelse i beslutsatsen byts ut mot samarbetsform. 

Ordföranden ställer först Pia-Maria Johansson (LPo) yrkande om att 
kommundirektör får i uppdrag att arbeta med frågorna i Agenda 2030 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 
under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Ledningsutskottets förslag. 

Sida 

200 

Ordföranden ställer sedan David Stansviks (V) ändringsyrkande under 
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Ledningsutskottets förslag. 

Votering 
David Stansvik (V) begär votering som genomförs. Ja-röst innebär bifall 
till Ledningsutskottets förslag och Nej-röst innebär avslag till 
Ledningsutskottets förslag. 

Ja-röster lämnas av Tom Rymoen (M), Solveig Oscarsson (S), Susanne 
Forsberg (C), Ursula Steffensen (S), John Sundell (KO), Kent Nilsson 
(S), Hans Knutsson (S) och Bengt Svensson (M). 

Nej-röster lämnas av David Stansvik (V), Pia-Maria Johansson (LPO), 
Jan Rylander (NP) och Lars-Erik Larsson (NP). 

Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla Ledningsutskottets förslag med 8 Ja-röster mot 4 Nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse 
mellan Nora kommun och civilsamhället. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utifagsbestyrkande 

Ks § 135 
Lu § 57 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-414 

Teckningsrätt för bankkonton mm 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Sida 

201 

att utse ekonomichef Peter Warman, controller Sofia Pettersson, controller 
Zerit Beraki, administratör Lena Gunnarsson, administratör Lena Skogsmo 
och administratör Shamil Abdurakhmanov att, två i förening, teckna Nora 
kommuns och dess stiftelsers samtliga bankkonton och att utkvittera till kom
munen ställda checkar och betalningsavier. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 136 
Lu § 58 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-416 

Förslag till nytt kylaggregat på brandstationen 

Sida 

202 

Nerikes Brandkår hyr ett rum på brandstationen av Nora kommunen. 
I rummet finns utrustning till det digitala radiokommunikationssystemet 
Rakel. 

Utrustningen alstrar så mycket värme att utrustningens funktion hotas. 
Ett kylaggregat behöver installeras för att säkerställa driften av utrustningen. 
Kostnaden för installationen beräknas till 60 000 kronor. Nora kommun är 
hyresvärd och ska därför stå för kostnaden. 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 60 000 kronor ur kommunstyrelsens tillfälliga engångsresurser 
2021 för installation av kylaggregat i det så kallade Rakelrummet på brand
stationen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares-sign 

<c? 
Utragsbestyrkande 

Ks § 137 
Lu § 59 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2021-417 

Förslag till inköp av nytt brandlarm på brandstationen 

Sida 

203 

Brandlarmet på brandstationen har slutat att fungera. Det befintliga larmet är 
gammalt och kan inte repareras och måste därför bytas ut. Kostnaden för 
byte av larmet beräknas till 200 000 kronor. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 200 000 kronor ut kommunstyrelsens engångsresurser 2021 för 
byte av larmet på brandstationen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 138 
Ks § 113 
Sbu § 29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

dnr ks2020-463 

Sida 

204 

Rättelse av protokoll: Förslag till konstgräsplan på Karlsängs IP 

Vid föregående sammanträde med kommunstyrelsen den 8 september togs 
ärendet Förslag till konstgräsplan på Kar/sängs IP upp. Förslag till beslut var 
att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att genomföra 
projektet med att anlägga konstgräsplan på Karlsängs IP och att föreslå 
kommunfullmäktige att avsätta medel för projektet. 

I protokollet finns endast förslaget till Kommunfullmäktige med och beslutet 
att ge Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagen i uppdrag att verkställa 
besluten finns inte med och behöver därför tas om. 

Förlag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att genomföra 
projektet med att anlägga konstgräsplan på Karlsängs IP. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 205 

Ks § 139 

Kornrnundirektören informerar 

Ny folkhälsochef har tillträtt sin tjänst, Ida Broman. 

På KNÖL-KS den 25 november kommer information om Nära vård upp 
som en punkt på dagordningen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 140 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-10-13 

Sida 

206 

1. 2021-09-03. Utvärdering av verksamhet och ekonomi rörande
Familjesamverkansteam i norra Örebro län, FamSam - Ks 2018-438

2. 2021-09-30. Dom mål nummer 242-245-21 gällande offentlig
upphandling, sökande Canon Svenska AB - Ks 2020-557.

3. 2021-09-24. Skolinspektionen -Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Örebro i Örebro
kommun - Ks2021-081.

4. 2021-09-29. Skolinspektionen -Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Örebro i
Örebro kommun - Ks2021-081.

5. 2021-10-04. Arbetsmiljöverket- R esultat av inspektionen 29 september
2021 - Ks2021-266.

6. Stiftelsen Nora kommuns skolsamfond -Årsredovisning 2020 - Ks2021-
269.

7. Stiftelsen Stadrafondenbrukspatron Carl Eb Carlssons minne -
Årsredovisning 2020 - Ks2021-269.

8. Stiftelsen Leon och Elin Söderströms fond - Årsredovisning 2020 -
Ks2021-269.

9. Stiftelsen Bertil Svidens fond -Årsredovisning 2020 - Ks2021-269.

10. Stiftelsen Herbert Johanssons fond för ungdomsidrott i Nora -
Årsredovisning 2020- Ks2021-269.

11. Stiftelsen Bernt Brunnbergs idrottsfond - Årsredovisning 2020 -
Ks2021-269.

12. Stiftelsen Carl Filip Geijers minnesfond -Årsredovisning 2020 -
Ks2021-269.

13. Stiftelsen Syföreningen Nytta och Nöje -Årsredovisning 2020 -
Årsredovisning 2020 - Ks2021-269.

14. Stiftelsen Nora stads samfond för skolans inre och yttre miljö -
Årsredovisning 2020 - Ks2021-269.

15. Stiftelsen Bernt Brunnbergs skolresefond - Årsredovisning 2020 -
Ks2021-269.

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 207 
16. 2021-09-02. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen -

Sammanträdesprotokoll 2021-09-01 § 121 Beslut om återremittering
Nora Nora 1:1 - Ks2021-378.

17. 2021-09-16. Boverket - Föreläggande att energideklarera byggnad -
Ks2021-401.

18. 2021-09-13. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice - Protokoll 2021-08-26. Postreg Ks.

19. 2021-09-23. Specifika samverkansrådet för kultur - Protokoll 2021-09-
10. Postreg Ks.

20. 2021-10-01. Regionalt samverkanråd - Protokoll 2021-09-24. Postreg
Ks.

21. 2021-10-04. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll 2021-09-22.
Postreg Ks.

22. 2021-10-12. Länsstyrelsen Örebro län - Örebro läns strategi för
jämställdhet 2021-2024. Ks2021-030.

23. 2021-10-11. Kammarrätten i Göteborg - Protokoll överklagat avgörande
från Förvaltningsrätten i Karlstad gällande dom den 29 september 2021 i
mål nr 242-21, 243-21, 244-21 och 245-21. Klagande Canon Svenska
AB. Ks2020-557.

24. 2021-10-07. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om särskild åtgärd i
form av en arkeologisk kontroll, Järle, Nora kommun. Ks2021-447.

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 208 

Ks § 141 

Delegationsbeslut 

1 2021-09-15. Säkerhetsskyddschef. Beslut om idrottsarrangemang, be
gagnande av offentlig plats, offentlig tillställning. 2021-07-14 till 2021-08-
23. Ks2021-064.

2 Servicechef. Upplåtelse av allmän plats, yttrande IFK Nora - Norasjön 
runt, EPOK, Brogrund Mark AB. 2021-08-26 till 2021-09-16. Ks2021-
064. 

3 Kommunstyrelsens ordförande. Startrapporter för investeringar - För
längning Apromenaden och Nytt San och esxhost. 2021-09-09. Ks2021-
114. 

4 Kommunstyrelsens ordförande. Startrapport för investering - Diskma
skin Järnboås skola. 2021-08-30. Ks2021-114. 

5 Kommunstyrelsens ordförande. Startrapport för investering - Järnboås 
skola. 2021-09-24. Ks2021-114. 

6 Tf kanslichef. Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident 2021-05-18 
samt beslut om att information gällande incidenten inte ska lämnas till 
registrerade. 2021-06-01. Ks2021-116. 

7 Kommunstyrelsens ordförande. Beslut att avsätta 85 000 kronor för att 
tillskapa parkeringsplatser i Gyttorp i anslutning till centrum och 
Käppstabadet. 2021-07-12. Ks2021-314. 

8 Ekonomichef. Tilldelningsbeslut för upphandling av system för elever
sättning. 2021-10-05. Ks2021-433. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 209 

Ks § 142 dnr ks2021-404 

Svar på remiss - Förvaltningsplan för vildsvin Örebro län 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen, utifrån Naturvårdsverkets 
nationella förvaltningsplan för vildsvin, reviderat den regionala 
förvaltningsplanen för vildsvin. Det förslag till revidering av 
Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län 2021 som länsstyrelsen tagit 
fram har nu skickats ut på remiss där Nora kommun är en av 
remissinstanserna. Svar på remissen ska vara inlämnat senast den 20 
oktober 2021. 

Nora kommun ställer sig bakom förslaget till ny förvaltningsplan i stort, 
men har ett antal synpunkter på innehållet. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta svar på remiss om förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län och 
överlämna det till Länsstyrelsen i Örebro län. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar tillägg till remissvaret: 

1. Nora kommun ser svårigheter i att kombinera en stor rovdjursstam,
löshundsjakt som krävs för att hålla vildsvinsstammen nere.

2. Därav menar kommunen att det krävs incitament från staten för en
effektiv förvaltning av vildsvinen, ett exempel kan vara att vildsvinen
som skjuts genererar en summa (600-1000 kr) Djuren levereras till
vilthanteringsanläggning där köttet tas om hand för att kunna
erbjudas till konsumenten.

3. Kommunen anser även att det måste vara möjligt för lantbrukaren att
anlita andra jägare än arrendatorerna snabbt vid risk för skador på
grödor då arrendatorerna ej nås eller ej har möjlighet att vara
behjälpliga.

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till punkt två och tre i Pia-Maria Johanssons 
(LPo) yrkande samt att kommundirektör får i uppdrag att se över 
formuleringen kring utfodring. 

Propositionsordning 
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner efter diskussion i nämnden att det 
endast finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens reviderade 
förslag enligt punkt två och tre i Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-10-13 210 
samt tillägg med uppdrag till kommundirektör att se över formuleringen 
kring utfodring i yttrandet och att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderat svar på remiss om förvaltningsplan för vildsvin i Örebro 
län och överlämna det till Länsstyrelsen i Örebro län 

att kommundirektör får i uppdrag att se över formuleringen kring 
utfodring i yttrandet på remissen. 

Protokollsutdrag till 



fflNORA 
• KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 13/10 2021 

Närv, Närv, Omröstningar 

Ledamöter 

Ordf Tom Rymoen (M) 

V ordf Solveig Oscarsson (S) 

Susanne Forsberg (C) 

Ulla Bergström (S) 

Håkan Kangert (M) 

Kent Nilsson (S) 

Bror-Erik lsraelsson (S) 

Hans Knutsson (S) 

Birgitta Borg (L) 

David Stansvik (V) 

BengtSvensson(M) 

Pia-Maria Johansson (LPo) 

Jan Rylander (NP) 

Conny Alfredsson (SO) 

Benqt Magnusson (LPo) 

Antal 

� 

GG 123-131, �!:i 133-142 

�� 123-135 

Ersättare 

Ursula Steffensen (S) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John Sundell (KO) 

Margaretha Eriksson (S) 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Lindqvist (V) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Vakant (S) 

Andreas Vidlund (-) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 
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Avs 



Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet till förstudie och dell Norvalla taget i 

kommunstyrelsen 2021-10-13 dnr ks 2021-410 2 ärenden 

Vi reserverar oss mot beslutet utifrån att vi anser att man ska ta ett helhetsperspektiv på idrotten 

och fritidsmöjligheterna i Nora i kombination att göra en inventering kring lokalutnyttjande samt 

utbud och behov 

Invånarnas behov framkom i den enkät som skickades ut 2019 och som fortfarande ej presenterats 

för invånarna och inte heller hållits fortsatt dialog kring 

En ordentlig inventering saknas kring utnyttjande av fritidslokaler och dess skick 

Utbud bör ställas i relation till idrottsutövande och barns behov av rörelse, där ett behov av konstis 

idag långt överstiger behovet av ex utegym och allvädersbanor. 

Båda dessa senare behov kan idag tillgodoses av befintliga verksamheter eller alternativ 

träning/upplägg. 

Arbetet med framtida behov bör ske tillsammans med föreningar och inte genom att ställa dem mot 

varandra 

Landsbygdspartiet oberoende 
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