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Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommundirektören och kommunsekreteraren har överlämnat en skrivelse
i ärendet. Kommunfullmäktiges arbetsordning har reviderats med anledning
av den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari 2018.
Strukturen på arbetsordningen följer Sveriges Kommuner och Regioners
förslag till arbetsordning men innehåller också lokala delar. Bland annat ingår
fullmäktiges beslut i december 2019 om mötesformer för fullmäktige under
åren 2020-2022.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till revidering av revisionsreglementet
Enligt kommunallagen ska fullmäktige välja fem revisorer. När fullmäktige
valde revisorer efter valet 2018 utsågs sex revisorer.
Fullmäktige behandlade på sammanträde den 26 februari 2020, § 15,
avsägelse från en av revisorerna. Kommunfullmäktige beslutade då att inte
förrätta fyllnadsval av ny revisor.
Revisorerna har vid sammanträde den 12 mars 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att revidera revisionsreglementet enligt kommunallagens
krav på fem revisorer.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglementet i enlighet med kommunallagens krav på fem
revisorer.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Protokollsutdrag till
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Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § ska kommunfullmäktige besluta om i
vilken utsträckning ledamöter och ersättare får delta i en nämnds möten på
distans. Deltagandet måste då ske genom att Ijud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
delta på lika villkor.
Om fullmäktige fattare beslut om att tillåta deltagande på distans och det
finns teknisk möjlighet till det ska en ledamot som deltar på distans anses
vara närvarande.
Rätten att delta i nämnders och styrelsers sammanträden ska anges i
reg lementet.
Bergslagens överförmyndarnämnd behandlade ärendet den 17 juni 2020,

§ 30. Nämnden föreslår kommunfullmäktige i kommunerna Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora besluta om revidering i reglemente för
Bergslagens överförmyndarnämnd enligt följande.
Deltagande på distans

§9
Overförmyndamämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalema som används
skall vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes
handlingar, bild eller ljud.
Ledamöter som önskar delta på distans skall senast tre dagar i före
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.
Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställa att gällande
lagstiftning upprätthålls.
Overförmyndamämnden får bestämma vad som närmare skall gälla om
deltagande på distans i överförmyndamämnden.
Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att numreringen av
nämndens reglemente revideras med anledning av ovanstående tillägg .

Utdrags bestyrkande

I
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till revidering av Bergslagens överförmyndarnämnds
reglemente samt
att numrering av nämndens reglemente revideras med anledning av tillägget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till utbetalning av partistöd
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
at! synliggöra partiernas överväganden så at! de blir tillgängliga för
medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad
med att et! 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 2019. Redovisning och
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige.
ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att förlänga
giltighetstiden för den kommunala avfallsplanen
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas en avfallsplan
för varje kommun . Planens innehåll regleras av Naturvårdsverkets före
skrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen och
renhållningsföreskrifterna är tillsammans kommunens renhållningsordning.
Avfallsplanen är ett planeringsdokument till hjälp för att styra mot de
regionala och nationella miljömålen. För att planen ska fungera på önskat
sätt kräver den arbete och behöver följas upp regelbundet. Kommunernas
nuvarande gemensamma avfallsplan sträcker sig från 2016 till 2020.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har påbörjat arbetet med att
revidera de nuvarande renhållningsföreskrifterna och beräknas bli klara
under 2020. Förbundet ser en fördel med at! föreskrifterna är genom
arbetade och färdiga innan arbetet med avfallsplanen påbö~as eftersom
föreskrifterna kan påverka planering, mål och åtgärder i avfallsplanen.
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat
ärendet den 30 april 2020, § 33. Direktionen beslutade att föreslå fullmäktige
i respektive medlemskommun att förlänga giltighetstiden för nuvarande
avfallsplan med ett år, dvs till den 31 december 2021 samt att flytta fram
genomförandet av ny avfallsplan till år 2021 , att gälla från 2022.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med ett år, dvs till den
31 december 2021
at! flytta fram genomförandet av ny avfallsplan till år 2021, samt
at! den nya avfallsplanen ska gälla från 2022.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Svar på Finansdepartementets remiss "Starkare kommuner
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8)
Finansdepartementet har överlämnat remiss "Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SO U 2020:28)
Nora kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen.
Kommundirektören har tillsammans med senior rådgivare tagit fram ett
förslag till yttrande.
Finansdepartementets slutdatum för remissvaren var satt till 26 juni 2020
men förlängdes till den 30 september 2020.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut samt
att dagens information även ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde
den 9 september.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på
att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande.
David Stansvik (V), Birgitta Borg (L), John SundelI (KD), Pia-Maria
Johansson (LPo) och ordföranden yrkar bifall till Tom Rymoens yrkande.
Pia-Maria Johansson yrkar också på ett tillägg till yttrandet från Landsbygds
partiet oberoende och Norapartiet.
David Stansvik yrkar bifall till tillägget.
Ordföranden ställer proposition på yttrandet och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på tillägget från LPo och NP och
finner att det avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
FÖljande omröstningsproposition föreslås och godkänns. Den som bifaller
tillägger röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit
4 ja-röster och 11 nej-röster
Protokollsutdrag till
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Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom yttrandet.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda lPo), Jan Rylander (NP)
och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tillägget. Pia-Maria
Johansson informerar om att skriftlig reservation kommer att lämnas.

Protokollsutdrag till

Skriftliga reservationen på yttrandet Starkare kommuner -med kapacitet att klara välfärds
uppd raget

Vi reserverar oss mot yttrandet då våra synpunkter om "särskilt yttrande" inte godkändes. Vi
stödjer stora delar av yttrandet har följande synpunkter rörande yttrandet då en central del i
utredningens var kunskapsuppbyggnad ach kammunernas förutsättningar och möjligo
alternotiv fär kapacitetsförstärkning,
Det konstateras i utredning och yttrande att kommunerna hor problem med ekonomi och
kompetensförsörjning och om förmågon att upprätthålla kvaliteten på verksamheten, klaro
investeringsbehaven, ta tillvaro potentialen has utlandsfödda samt hantero och förebygga
klimatförändringar. Utredningen tar fasta på små kommuner under 20000 invånare. Vi menar
att problemet i lika stor utsträckning handlar om storo kommuner och deras segregering med
de kostnader som följer detta. Stora kommuner har även de problem att leverera kvalitet.
Yttrandet berär inget av detta vilket är mycket olyckligt. Vad vi förstår gör inte
slutbetänkandet det heller vilket är en stor brist.
Yttrandet tar visserligen upp det smala uppdraget, men vi ser att mon borde ha tagit upp
ovanstående problematik
Man nämner i yttrandet geografiska indelningar och möjlig asymmetrisk ansvars fördelning Vi
ser inte det som någon lösning då öven det ekonomiskt skulle belasta små kommuner. Det
finns dessutom redan en asymmetriskfördelning i vissa delar av landet, genom att ex
gymnasieskolor som drivs i större kommuner och de små betalar sin del. Däremot anser vi att
staten bör ta över vissa kostnader helt, där de idag "driftar" och får bra betalt av kommuner Vi
hänvisar till här till den statliga vården (SiS) som tar ut höga belopp av kommunerna i
dygnsavgifter. Vi menor ott denna bör finonsieras fullt ut av staten. Den bör även kvalitet
höjas. Vi håller med om det faktum som begränsningar i handlingsfrihet innebär i form av
riktode stotsbidrag, och de låsningar dessa innebär, liksom synpunkterna kring förslag om
moratorium rörande fortsatt centralisering som tas upp i yttrandet.
De strukturella förändringarna som vi ser skull hjälpa de små kommunerna bör ses i
perspektivet i hur staten och regionerna lägga ut uppgifter på kommunerna utan full
kompensation och hur det urholkar se små kommunernas möjligheter att klara framtida
behov, liksom de regler, direktiv och överenskommelser där små kommuner inte har så mycket
att säga till om. Differentierade skatter och stopp för centralisering är snarare verksamma
strukturella förändringar. Samt att statens ansvarar fullt ut för vissa kostnader såsom statlig
vård och infrastruktur rörande IT Slutligen anser vi att yttrandets slutsats bör varo att arbetet
återremitteras och utredningsgruppen får ett vidare utredningsuppdrag samtidigt som de
förslag som förhindrar vidare centralisering bör ligga kvar och riktade statsbidrag slopas i
avvaktan på ny utredning.
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Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020
Ekonomichefen överlämnade en skrivelse i ärendet den 16 april 2020.
Styrelsen för Nora Golfklubb ansöker om amorteringsfrihet under 2020 för
borgenslån. Enligt fullmäktiges beslut den 7 december 2016, § 181, är
amorteringskravet 75 000 kronor per år.
Styrelsens ansökan om amorteringsfrihet under 2020 är med anledning av
den rådande Covid-19-pandemin vilken påverkar klubbens ekonomiska
förutsättningar under 2020.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 10 juni 2020, § 51. Under
fullmäktiges behandling av ärendet yrkande Pia-Maria Johansson (LPo)
på att ärendet skulle återremitteras för att ta reda på hur Nora Golfklubbs
resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019.
Efter omröstning meddelade ordföranden att kommunfullmäktige beslutade
genom minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att ta reda på hur Nora Golfklubbs resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019.
Under utskottets behandling av ärendet finns Nora Golfklubbs resultatrapport
för år 2019 med i handlingarna. Rapporten visar på ett positiv1 resultat på
ca 677 000 kronor.
Ordföranden yrkar på att utskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna att Nora Golfklubb får amorteringsfrihet under 2020 under
förutsättning att Bergslagens Sparbank gOdkänner amorteringsfrihet under
samma period.
Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på Nora Golfklubbs ansökan om
amorteringsfrihet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet
beslutar enligt bifallsyrkandet.

Protokollsutdrag till
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Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna amorteringsfrihet under år 2020 för Nora Golfklubb under
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet under
samma period.
Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson
(LPo) avslag på utskottets förslag.
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns. Den som bifaller
utskottets förslag röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit
10 ja-röster och 5 nej-röster

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till policy för ANDTS
Nora kommun har tidigare haft en övergripande ANDT-policy vilken inte
längre är giltig. Folkhälsoteamet har därför tagit fram en ny policy där
tillägget "spel om pengar" är med.
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol, narkotika, droger och tobak. Det är
en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa som ligger till grund för
att nå det övergripande nationella målet "att skapa samhälleliga förut
sättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation"
Alkohol, narkotika, doping och tobak kan leda till stora skadeverkningar
varav kommunen har ett stort ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt
förebyggande arbete för att nå det övergripande målet för Sveriges
ANDT-politik - "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaksbruk".
Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Därför behövs åtgärder
för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå. Det
folkhälsopolitiska målet för spelområdet är "att minska skadeverkningarna
av överdrivet spelande".
Syftet med policyn är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i Nora kommun
och policyn ska utgöra utgång punkt för nämndernas och förvaltningens
konkreta handlingsplaner. Policyn följer de nationella och regionala målen för
ANDT-politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens
föreskrifter om missbruk av spel om pengar.
Policyn utgår från de nationella och regionala ANDT-strategierna med tillägg
för spel om pengar samt de nationella målen för folkhälsa , ANDT och spel.
Policyn spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och före
byggande insatser till vård- och behandlingsinsatser. Syftet med policyn är
också att verka för att de nationella och regionala ANDT-strategierna
omsätts i praktiken på lokal nivå.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet den 18 mars 2020, § 14,
enades utskottet om att låta folkhälsoteamet bearbeta policyn ytterligare.
Dels för att se över språkliga formuleringar men också för att det i policyn
även ingick en handlingsplan. Policy och handlingsplan bör separeras.
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Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om ordet "ska" ska bytas
ut mot "bör" och "ökad" mot "god" i rubriken till stycke 4, sidan 6. Utskottet
diskuterar även att ordet "bruk" ska bytas mot "missbruk" på ett flertal ställen
i texten.
Ordföranden föreslår att utskottet ajourneras i 15 minuter för kafferast.
Efter avslutad ajournering ställer ordföranden proposition på förslaget till
revidering av texten vilket godkänns.
Rubriken till stycke 4 får följande lydelse: "Kvinnor och män samt flickor och
pojkar med missbruk eller beroende bör utifrån sina förutsättningar och
behov ha god tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. "
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ANOTS-policy för Nora kommun med ovanstående revideringar i
stycke 4 samt
att byta ut ordet "bruk" mot "missbruk" på relevanta ställer i policyns övriga
text.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Ekonomirapport 2, 2020
Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Under rådande
omständigheter med anledning av Covid-19 är helårsprognosen mycket
osäker. Ekonomirapporten visar dock på vilka funktioner som förväntas
redovisa positiv respektive negativt resultat gentemot årsbudgeten.
Avvikelser i förhållande till budget per den sista juli redovisas inom
respektive funktionsområde.
Ekonomirapporten redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med juli
månad. Den nya redovisningsnivån av verksamhetema på funktionsnivå
innebär att informationen ges på 40 funktionsnivåer till skillnad mot områdes
indelning som omfattar 18 verksamhetsområden . Ekonomirapporten visar
på att 11 funktionsnivåer förväntas redovisa ett budgetöverskridande,
18 funktionsnivåer ett budgetöverskott och resterande funktionsnivåer
förväntas rymmas inom befintliga budgetramar. En funktionsnivå är svår
att värdera resultatet på på grund av höstens intagning av gymnasieelever.
Efter Sveriges Kommuner och Regioners korrigering av skatteintäkterna den
24 augusti 2020, cirkulär 20:32, förväntas Nora kommun redovisa ett
budgetöverskridande på 9 615 000 kronor totalt.
Många funktionsnivåer är dock mycket svåra att värdera på grund av
Covid-19. Helårsprognosen måste därför tas hänsyn till med stor reservation.
Ekonomirapporten ger ändå en bild över kommunens ekonomiska
situation totalt.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad ekonomirapport 2 2020.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av kvalitets
säkring av HVB-hem och familjehem för placerade barn
Revisorerna har genomfört en granskning av kvalitetssäkring av HVB-hem
och familjehem för placerade barn. Syftet med granskningen har varit att
belysa och bedöma huruvida kommunstyrelsen har ändamålsenliga arbets
former för att säkerställa god kvalitet i de HVB-hem och familjehem som
nyttjas för placering av barn och ungdomar.
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syffe är att
kvalitetssäkringen avseende HVB-hem och familjehem behöver förstärkas.
Den huvudsakliga kritik som framför är att socialtjänsten inte har genomfört
någon form av verksamhetsuppföljning av de HVB-hem som används inom
ramavtalet och kommunen har inte följt upp avtalsefterlevnaden på något
sätt.

Atgärder
För att säkerställa verksamhetsuppföljning av de HV8-hem som anlitas av
Nora kommun kommer nedanstående åtgärder att genomföras.
• Ett arbete med att införa kvalitetsledningssystem , enligt SOSFS 2011:9
föreskrifter och allmänna råd , pågår och ska vara infört och klart tredje
kvartalet 2020.
• Arbete med att ta fram riktlinjer för barn och unga har påbörjats. Där ingår
arbetet med familjehem och rutiner för utredning och uppföljning av
familjehem för att kunna säkerställa kvalitet och för att tillförsäkra att det
placerade barnet får rätt förutsättningar.
• Varje placering som görs utanför ramavtalet finns det alltid en motivering
till. Ramavtalsefterlevnaden ska följas upp som en del i egenkontrollen.
• Rutiner för egenkontroll och uppföljning kommer att vara en del av det
systematiska kvalitetsarbetet
Enligt HSLF-FS 2019:25, Allmänna råd, 4 kap 5 §, så bör registeruppgifter
efter samtycke från den som uppgifterna gäller hämtas in från Kronofogde
myndigheten och Försäkringskassan. Registeruppgifter bör vidare efter
samtycke från den som uppgifterna gäller hämtas in även från social
nämnden i den kommun eller de kommuner där han eller hon är eller har
varit bosatt under de senaste fem åren.
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I de familjehemsutredningar som genomförs i Nora kommun så ingår ALLTID
inhämtade registeruppgifter från försäkringskassan, kronofogdemyndigheten
och den/de socialnämnd/er där de tilltänkta familjehemsföräldrarna bott
under de senaste fem åren. Därutöver inhämtas registerutdrag från
Rikspolisstyrelsen avseende misstanke- och belastningsregistret.
Varje familjehem (oavsett om det är eget eller konsulentstött) följs upp idag
av familjehemssekreterarna och de barn som är placerade följs upp av
insatsuppföljare. Placeringarna övervägs/omprövas på individ nämnden var
sjätte månad. Kontakterna med barn, vårdnadshavare och familjehem sker
oftare.
Barn som är placerade i HVB-hem följs upp i samma utsträckning som de
som är placerade i familjehem.
Under förra ramavtalsperioden för HVB-hem för barn och unga så genom
förde regionen i samarbete med kommunerna i Örebro län verksamhets
uppföljning samt uppföljning av avtalsefterlevnaden. Inom nuvarande
ramavtal har inte det arbetet genomförts med hjälp av regionen .
Socialtjänsten följer upp alla placeringar, utifrån vårdplaner och tillhörande
genomförandeplaner som utarbetats i samråd med den berörde och utförare.
Dessa uppföljningar tas upp i nämnd var 6 :e månad som överväganden eller
omprövningar. Här följer socialtjänsten upp den individuella kvaliteten .
Utöver dessa överväganden eller uppföljningar så har insatsuppföljare och
familjehemssekreterare flertalet kontakter med de placerade och respektive
familjehem/HVB. Socialtjänsten utgår från att utfallet på individuell nivå
hänger ihop med den kvalitet som finns. Skulle utföraren av vården inte
uppfylla de krav som ställs på vården , då blir det omplacering.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer krav på HVB-hem och
konsultentstödda familjehemsorganisationer för att de ska få tillstånd att
bedriva sina verksamheter. Även när upphandling sker så ställs ytterligare
krav på verksamheterna och de tjänster som ska levereras.
Det som är av stor vikt är att de krav som ställs på HVB-hem/konsultent
stödda familjehemsorganisationer, inom ramavtalet, också ställs på som inte
ingår i ramavtalet. När det gäller verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring
av de HVB-hem och konsulentstödda familjehemsorganisationerna som inte
ingår i ramavtalet så behöver referenser inhämtas, kontroll hos IVO göras
om det inte framgår att de ingår i andra ramavtal i Sverige.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom svaret till revisorerna

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2020
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redovisa de motioner och med borgar
förslag där beredningen inte är slutförd .
Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2020.
Under perioden november 2019 och april 2020 har det överlämnats fyra
motioner och ett medborgarförslag . Två medborgarförslag har besvarats.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsen bes lutar enligt utskottets förslag.
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Textilinsamlingskärl på återvinningsstationer
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion har beslutat om att
föreslå medlemskommunema att ge förbundet i uppdrag att samla in olovliga
textil behållare från kommunens mark. Samma förslag har även getts till
Hällefors kommun, Lindesberg kommun samt Ljusnarsbergs kommun .
Det finns idag uppställda textilinsamlingskärl på återvinningsstationer, men
som inte har tillstånd från vare sig kommunen eller Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI). Kärlen drar till sig nedskräpning och aktörerna
städas inte av de som har ställt ut kärlen . Ansvaret och kostnaden belastar
berörda kommuner.
Förbundet föreslår att kommunerna som markägare ger förbundet i uppdrag
att samla in kärlen samt informera aktörerna om var de kan kvittera ut sina
kärl om de inte söker erforderliga tillstånd. Förbundets medlemmar har
textilinsamling under ordnade former på återvi nningscentraler det finns
upprättade avtal.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att samla in
de olovliga texti lbehållarna från kommunens mark.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik M på
att ärendet återremitteras för att undersöka lagligheten i att flytta behållarna
samt att ta reda på omfattningen av problemet.
Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), Tom Rymoen (M) ,
Jonas Akerman samt ordföranden (båda S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition på utskottets förslag och finner att
det bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att föreslå
och utreda konsekvenserna av utvidgning av verksamhets
området för vatten och avlopp
Nora kommun har av Stiftelsen NJOV (dnr KS2019-370) erbjudits att
förvärva delar av fastigheten Gamla Pershyttan 3:70 med syftet att möjlig
göra tomter för byggande av småhus. Det område som avses (se bilaga)
ligger i dag utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp och skulle
bli avsevärt mera attraktivt om tomterna kunde erbjudas med möjlighet till
anslutning till det kommunala Va-nätet.
Detaljplan för del av fastigheten Älvestorp 11:3 m.fl. vann laga kraft i oktober
2018. Planen syftar till att möjliggöra ny cirkulation på infarten till Nora och
samtidigt möjliggöra två mindre handelstomter väster om infarten. Oavsett
vilken verksamhet som kommer att ligga på de nämnda tomterna kommer
sannolikt anslutning till kommunalt vatten och avlopp att krävas.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att skyndsamt föreslå
utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp för det område som
berörs av detaljplan för Älvestorp 11:3 m.f1.
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet att skyndsamt föreslå utvidgning
av verksamhetsområde för vatten och avlopp för det område i Pershyttan
som NJOV erbjudit Nora kommun att förvärva för småhustomter.
att utreda de ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna utvidgningama.

Under kommunstyrelsens behand ling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M),
Jan Rylander (NP) och ordföranden bifall till utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Svar på remiss om Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för
väg 244
Trafikverket har sänt ett förslag till nya föreskrifter för väg 244 mellan väg 63
Hammarn och väg 50 trafikplats Lilla Mon på remiss. Förslaget innebär att
högsta tillåtna hastighet på sträckan sänks från 90 km/tim till 80 km/tim.
Förslaget motiveras enligt Trafikverkets konsekvensutredning med att vägen
saknar mitträcken och att det inte finns några ombyggnadsplaner för vägen
under nuvarande plan period.
Enligt den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket tagit fram för väg 244, delen
Gyttorp-Lilla Mon, skulle en ombyggnad av vägen för 100 km/tim innebära
den största samhällsekonomiska nyttan. Förslaget resulterade ändå i att
högsta hastighet skulle sänkas till 80 km/tim bl.a. med hänvisning till att
kollektivtrafik skulle missgynnas i förhållande till kollektivtrafik. Trafikverket
tog då inte hänsyn till att bussar numera får föras fram i 100 kmltim.
En sänkning av högsta tillåtna hastighet skulle således missgynna såväl
persontrafik med bil som kollektivtrafik.
För sträckan Gyttorp-Hammarn har inte någon åtgärdsvalsstudie tagits fram,
vilket givetvis borde göras.
Om högsta tillåtna hastighet nu sänks enligt Trafikverkets förslag kommer
restiden att öka med ca. 3,5 minuter vilket kommer att påverka såväl bilburna
som kollektivtrafikresenärer och övriga transporter. Den samhällsekonomiska
effekten av detta är inte känd och åtgärden kommer att motverka regionens
strävanden om en "rundare" region .
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avstyrka Trafikverkets förslag.

Jan Rylander (NP) yrkar bifall till utskottets förslag och lämnar ett särskilt
yttrande.

"Med anledning av att Trafikverket redan har förstärkt säkerheten med en
mängd trafikkameror finns ingen anledning att minska hastigheten från 90 till
80 kmltim. Hastigheten 90 kmltim är den absolut högsta gränsen för hastig
heten på vägen. "
Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo) , John SundelI (KO) och
Susanne Forsberg (e) yrkar bifall till utskottets förslag .
Protokollsutdrag till
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David Stansvik (V) yrkar avslag på utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns. Den som bifaller
utskottets förslag röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit
14 ja-röster och 1 nej-röster
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
David Stansvik reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 31 , att revidera delegations
ordningen. Kommunstyrelsen beslutade om ett tillägg som reglerar delega
tionen för vissa beslut vad gäller General Data Protection Regulation, GDPR.
Dock föll en punkt bort, nämligen att underteckna personuppgiftsbiträdes
avtai på kommunstyrelsens vägnar.
Kanslichefen föreslås vara delegat och kommundirektören ersättare.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) bifall till förslaget.
Pia-Maria Johansson yrkar också på att hela delegationsordningen ses över
snarast.
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att det god
känns.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det
avslås
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera kommunstyrelsens delegationsordning med en ny punkt 21.9:
Underteckna personuppgiftsavtal på kommunstyrelsens vägnar samt
att utse kanslichefen som delegat och kommundirektören som ersättare.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (N P) och
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet.
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Förslag att utse nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2018, § 88, att utse Anna Ljungsten
som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Tjänsten som dataskydds
ombud delades mellan kommunerna Hällefors och Nora samt Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen. Anna Ljungsten har avslutat sin tjänst och
nytt ombud måste utses. Förslag till nytt dataskyddsombud är
Nathalie Holvik.
Kommunerna Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora samt Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen har valt att samarbeta i denna fråga. Ett
samverkansavtal har upprättats där parterna har ett gemensamt dataskydds
ombud.
Samverkansavtalet innebär att parterna ska anta en gemensam person
uppgiftsstrategi samt en riktlinje för behandling av personuppgifter.
Kostnaden för dataskyddsombudet, dvs lön, arbetsgivaravgifter, arbetsplats,
utrusning mm , delas mellan parterna och Nora kommuns andel är
20 procent.

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Nathalie Holvik till dataskyddsombud för kommunstyrelsen samt
att ovanstående gäller från den 1 september 2020.
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Förslag till uppdrag att utreda nuvarande och framtida
beläggning på förskolan i Järnboås samt ta fram förslag till
åtgärder
Ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsutskottet har fått skrivelser som
beskriver en problematik med stora barngrupper redan idag och barn som
står i kö till förskolan, men i dagsläget inte får önskad plats och hänvisas till
andra förskolor i kommunen .
Man menar vidare att lokalerna inte är anpassade till storleken, exempelvis
finns det endast en toalett för barnen. Skrivelserna är undertecknad av
vårdnadshavare till barn i förskolan och till barn som står i kö för en plats i
Järnboås.
Barn- och ungdomsutskottet töreslår kommunstyrelsen besluta
att kommundirektören får i uppdrag att utreda beläggningen på förskolan i
Järnboås nu och i framtiden och ta fram förslag på eventuella åtgärder samt
att ärendet ska redovisas på sammanträdet med barn- och ungdomsutskottet
den 13 oktober 2020.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på
att i första att-satsen byts "eventuella" ut mot "flexibla".
Tom Rymoen (M) och ordföranden yrkar bifall till utskottets förslag samt Jan
Rylanders yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att de bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommundirektören får i uppdrag att utreda beläggningen på förskolan i
Järnboås nu och i framtiden och ta fram förslag på flexibla åtgärder samt
att ärendet ska redovisas på sammanträdet med barn- och ungdomsutskottet
den 13 oktober 2020.
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Synpunkter på kommande Länstransportplan
Region Örebro län har efterfrågat inspel från länets kommuner till en framtida
revidering av kommande Länstransportplan. Lindesberg, Ljusnarsberg,
Hällefors och Nora kommuner har valt att lämna att gemensamt inspel med
syftet att tydliggöra den gemensamma bilden av behovet aven fungerande
infrastruktur i den norra länsdelen.
Kommunerna i norr representerar en del av länet som är starkt präglat av
landsbygdsförhållanden och utgör även i vissa delar glesbygd. Dessa
förhållanden ställer helt andra krav på infrastruktur och attraktiv kollektivtrafik
än exempelvis mer tätortsnära miljöer. Samtidigt lockar möjligheten att bo på
landsbygden allt fler och kommunerna i norr ser stora möjligheter att erbjuda
attraktiva boendemiljöer.
Samtliga kommuner har, för närvarande, ett ansträngt ekonomiskt läge med
krav på relativt omfattande effektiviseringar de närmsta åren samtidigt som
behov av omfattande investeringar finns.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
anta liggande förslag som Nara kommuns synpunkter till Region Örebro län
inför kommande revidering av Länstransportplan .

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar ordföranden att
ärendet flyttas till kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 7 oktober
2020. Detta med anledning av att kommunstyrelsens ledamöter inte haft
tillgång till nödvändiga handlingar.

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOll

NORAKOMMUN

Sammantrtidesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-09

Ks § 103
Su § 21

Sida

143

dnr KS2020-154

Förslag effektiviseringsåtgärder inom individ- och familje
omsorgen
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nora prognostiserar 2 miljoner kronor i
ökade kostnader 2020 samtidigt som IFO ska bidra till effektiviseringen med
2 miljoner kronor per år från 2020 till 2022. Förslag på strategier
presenterades för socialutskottet under vården 2020
Strategin för att kunna genomföra effektiviseringarna bygger på att minska
behandlingsarbetet inom det som kallas Vingen, reducera det förebyggande
arbetet samt, som konsekvens av minskat tryck på vad som benämnts EKB
(ensamkommande flyktingbarn), reducera handläggare på Resursen.
Omfattningen av strategin vad avser personella resurser uppgår till:
o 1,5 st EKB-handläggare
o 1 st Fältare
o 2 st behandlare Vingen
Den förväntade ekonomiska effekten av förslaget uppgår till ca 2.25 miljoner
kronor.
Förutom att genomföra personella neddragningar finns behov att ta fram
riktlinjer för insatsers utformning och tillhandahållande inom barn och familj i
syfte att minska volymen av brukare. Vidare behöver verksamheten förstärka
det förebyggande arbete i samverkan med skola, föreningsliv och andra
aktörer i syfte att minska volymen.
Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) på återremiss
med motivering att konsekvensanalysen som personalen inom individ- och
familjeomsorgen, barn och familj, har gjort ska biläggas beslutsmaterialet
samt att förtydliga vad som menas med "Träffa enbart de äldre barnen,
därefter ringa föräldrarna" i det befintliga beslutsmaterialet.
Socialutskottet ajourneras under 10 minuter.
Tom Rymoen (M) yrkar på liggande förslag till beslut med tillägget att
personalens, inom Individ- och familjeomsorgen barn och familj, konsekvens
analys ska biläggas beslutsmaterialet inför kommunstyrelsens sammanträde.
Ordförande finner att det finns ett förslag om återremiss och ett förslag om
liggande förslag till beslut men med tillägget att personalens konsekvens
analys biläggs beslutsmaterialet inför kommunstyrelsen.
Ordförande frågar om det kan avgöras idag och finner att utskottet beslutar
att ärendet avgöras idag och därmed avslås återremissyrkandet.
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Ordförande frågar om utskottet kan besluta om Rymoens (M) yrkande och
finner att utskottet beslutat enligt detta.
Socialutskottet beslutar
att bilägga konsekvensanalysen som gjorts av personalen på individ- och
familjeomsorgen barn och familj till beslutsmaterialet inför kommunstyrelsen
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att reducera det förebyggande arbetet vad avser fältassistenter
att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familje
behandlingsarbete
att reducera handläggare inom barn och familj
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för det fortsatta arbetet
inom barn och familj .
Bengt Magnusson (LPo) och Conny Alfredsson (SO) reserveras sig till
förmån för Magnussons yrkande.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på
återremiss av den första att-satsen i beslutsförslaget vilken handlar om
reducering av fältassistenternas förebyggande arbete. Anledningen är för att
ta fram konsekvensanalys samt för att göra en utvärdering av
fältassistenternas arbete.
I övrigt yrkar Tom Rymoen bifall till förslaget.
Pia-Maria Johansson (LPo) och David Stansvik (V) yrkar bifall till återremiss
yrkandet.
Pia-Maria Johansson yrkar också på ett tillägg i tredje att-satsen: att uppdra
till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familjebehandlings
arbete som minskar institutionsplaceringarnas längd och antal
David Stansvik (V) yrkar avslag på andra och fjärde att-satserna. I övrigt
yrkar David Stansvik bifall till förslaget.
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Under behandlingen av ärendet diskuterar ledamöterna förslag till
revideringar av fjärde och femte att-satserna och enas om följande.
att minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande bam inom
bam och familj
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer med syftet att bland
annat effektivisera utredningarna inom ban och familj.
Tom Rymoen och ordföranden yrkar bifall till revideringarna av att-satserna.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
godkänns.
Ordföranden ställer proposition på revideringsförslagen för tredje, fjärde och
femte att-satserna och finner att de godkänns.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifalls- och avslagsyrkandena för
andra och fjärde att-satsen och finner att komrnunstyrelsen beslutar bifalla
desamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på tredje och femte att-satserna och
finner att de bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar

att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familje
behandlingsarbete som minskar institutionsplaceringarnas längd och antal
att minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande barn inom
barn och familj samt
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer med syftet att bland
annat effektivisera utredningarna inom ban och familj .
David Stansvik reserverar sig till förmån för egna yrkanden .
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Pedagogisk omsorg som verksamhetsform i Nora kommun
Den pedagogiska omsorg som bedrivs på Solkatten och som sedan den
1 juli 2015 är lokaliserad på Hagbyängens förskola har sitt ursprung i
verksamhet som på 1990-talet, i gemensam lokal och med kommunen som
huvudman, bedrevs aven grupp dagbarnvårdare på dåvarande Ringshyttans
skola.
2001 flyttade verksamheten till Ringshyttans IF:s klubbhus. 2006 genom
fördes en miljötillsyn och lokalerna uppvisade brister i förhållande till
verksamhetskraven .
Sex år senare, 2012, upptäckte dåvarande bildningschef att lokaIanvänd
ningen inte i vederbörlig ordning anmälts till ansvarig miljömyndighet, vilket
startade en process som utmynnade i ett beslut om att dåvarande lokaler
inte uppfyllde kraven.
Under 2013-2014 vidtog en process där kommunen genomförde att antal
utredningar om hur aktuella lokaler skulle kunna utvecklas för att möta miljö
kraven samt vilka kostnader dessa åtgärder genererade. Kommunstyrelsen
fattade i början av 2015 beslut om att uppdra till kommunförvaltningen att
omlokalisera verksamheten från Ringshyttans IF:s klubbhus till nya lokaler
på Hagbyängens förskola .
I personalgruppen på Solkatten arbetar tre personer fördelade på 2,75 tjänst.
Samtliga i personalen har pedagogisk utbildning och/eller har pedagogisk
erfarenhet som bedöms uppfylla de krav som författningarna föreskriver.
Barnen på Solkatten utgör 2,2 procent av det totala antalet folkbokförda barn
i Nora kommun som deltar i barnomsorgsverksamhet. Det genomsnittliga
barnantalet är, under den period Solkatten varit lokaliserad till Hagby ängar,
12,5 barn.
Förslaget att kommunen från den 1 januari 2020 ska upphöra med att
erbjuda pedagogisk omsorg i egen regi är vare sig sprunget ur att nuvarande
verksamhet inte är av god kvalitet eller att kommunen saknar ambition alt
erbjuda alternativ till sin egen förskoleverksamhet.
Motivet till förändringen är att möta kraven i den s.k. färdplanen mot ekonomi
i balans, där under perioden 2020-2022 den totala kostnadsmassan för
funktionen barnomsorg ska reduceras med 4 ,5 mkr, något som förutsätter att
strukturella förändringsåtgärder vidtas tillsammans med andra typer av
verksamhetsanpassningar.
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Jan Rylander (NP) yrkar att ärendet ska avvakta den statliga utredning om
pedagogisk omsorg som pågår nu och ska presenteras den 20 maj 2020.
Maria Blomqvist (LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders (NP) yrkande.
Ordförande Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till förslaget samt Jan Rylanders (N P) yrkande om att
ärendet ska avvakta den statliga utredningen som kommer senare i vår.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att barn- och ungdoms
utskottet beslutar enligt liggande förslag.
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen
att Nora kommun från den 1 januari 2021 upphör med att tillhandahålla
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi.
Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist (LPo) reserverar sig mot beslutet till
förmån Jan Rylanders (NP) yrkande om att avvakta den statliga utredningen.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att
ärendet återremitteras för att ta fram underlag för skolpengen.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till barn- och ungdomsutskottet för att ta fram
underlag för skolpengen.
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Svar på motion 3/2020 om utveckling av området omkring
Karlsängskolan
Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 29 april 2020,
§ 31 .
Motionären föreslog :
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en utveckling av Karlsängs
området enligt motionens intension.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på avslag på
motionen. Motionen bygger på att konstisbanan ska vara kvar vilket inte är
den styrande majoritetens vilja . Ordföranden informerar om att ett svar på
motionen ska finnas till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september.
Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att motionen ska överlämnas för
beredning.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkade och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons yrkande och
finner att det avslås.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) avslag på utskottets förslag .
Tom Rymoen (M) och John SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (bäda LPo) , Jan Rylander (NP) och
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmän för avslagsyrkandet.
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Förslag med anledning av Nitro/Nora BS önskemål att
Nora kommun övertar den konstfrusna isbaneanläggningen
Nitro/Nora SS har vid två tillfällen sedan 2018 lämnat in önskemål om att
Nora kommun ska överta ägande och drift av isbaneanläggningen på bandy
plan.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019, § 95, att inte ta över isbane
anläggningen och att det årliga driftbidraget/hyran av isbaneanläggningen,
975 000 kronor, ska vara kvar.
I januari 2020 begärdes isbaneanläggningen ägare Karlsängs lP i konkurs.
Isbaneanläggningen ägdes då av konkursförvaltaren .
Nora kommuns avsikt är att överta isbaneanläggningen men inte fortsätta
driva den för egen eller annans verksamhet. Kommunen ska utreda förut
sättningarna för en utökad användning och nyttjandegrad av fastigheten för
olika idrotter året om.
Med anledning av ovanstående beslutade kommunstyrelsen den 27 maj
2020, § 67, att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunstyrelsens
beslut den 3 juni om att bevilja Nitro/Nora SS ett årligt bidrag på 975 000
kronor och att inte avsätta 975 000 kronor för årlig hyra/drift av isbane
anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att
komma överens med Karlsängs IP:s konkursbo om övertagandet av isbane
anläggningen. Kommundirektören fick också i uppdrag att utreda förutsätt
ningarna för utökad användning och nyttjandegrad av fastigheten för olika
idrotter året om. Utredningen ska genomföras under 2020 och innehålla
investerings- och driftskostnadsberäkning. Därefter ska den redovisas för
kommunstyrelsen.
För eventuella konsultkostnader beslutar kommunstyrelsen att avsätta
100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel för 2020.
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 10 juni 2020, § 56,
beslutade fullmäktige om minoritetsåterremiss. När ärendet ska behandlas
igen ska det ske vid samma tillfälle som svar på motion från Jan Larsson
(MP) om utveckling av Karlsängs lP samt lokalförsörjningsplan.
Ett förslag till svar på motionen behandlas på kommunstyrelsens samman
träde den 9 september 2020.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2020, § 9, att ge kommun
direktören i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan över anläggningar
inom kultur- och fritidsområdet inklusive idrottsområdet. Syftet var att få en
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helhetssyn och långsiktig strategi för Nora kommun. Planen ska redovisas i
kommunstyrelsen under 2020.
Under våren och sommaren har kommunförvaltningen fått ställa om resurser
och behöv1 prioritera nytillkomna uppgifter på grund av den pågående
pandemin . Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan har ändå pågått
men inte i sådant tempo att den kan presenteras innan årsskiftet 2020/2021 .
Planen ska omfatta alla lokaler och anläggningar inom kultur- och fritids
området och utgöra underlag för prioritering av investeringar mm för en
långsiktig utveckling till och med 2030 aven önskvärd infrastruktur på
området.
Inventering och bedömning av anläggningarnas status är snart färdig . Men
berörda aktörer, allmänhet, barn och unga med flera ska få möjlighet att
framföra önskemål genom bland annat dialog möten, enkäter mm. Detta
kommer att ske under hösten.
Dessutom ska förslag på ett antal särskilda utvecklingsområden med olika
förutsättningar redovisas, bland annat det aktuella området Karlsängs lP.
Bedömning har gjorts att även om lokalförsörjningsplanen inte är klar i sin
helhet påverkar det inte de ideer och tankar som den politiska majoriteten
har för den konstfrusna isbaneanläggningen, dvs att använda fastigheten för
olika idrotter året om.
Kommunstyrelsen föreslår därför åter fullmäktige besluta att upphäva
kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 95, om att bevilja årligt bidrag till
Nitro/Nora BS om 975 000 kronor samt att inte avsätta 975 000 kronor för
årlig hyra/drift av isbaneanläggningen.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och
David Stansvik (V) bifall till förslaget.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 95, om att bevilja
årligt bidrag till Nitro/Nora BS om 975 000 kronor samt
att inte avsätta 975 000 kronor för årlig hyra/drift av isbaneanläggningen.
Pia-Maria Johansson , Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
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Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i Karlstads dom
gällande Allaktivitetshuset
Den 31 december 2017 beslutade kommunfullmäktige, i samband med
behand ling av budget för år 2018 samt ekonom isk plan för 2019-2020, om
1 000 000 kronor i tillskott till driftsbidrag för Allaktivitetshuset.
Den 18 februari 2018 beslutade kommunstyrelsen om internbudget för
kommunstyrelsens verksamhet. Allaktivitetshuset fanns med i intern
budgeten med en hyra på 1 256 000 kronor.
Den 28 november 2018 beslutade kommunstyrelsen i paragraf 163,
"Delegationsbeslut", att lägga delegationsbesluttill handlingarna.
Delegationsbeslut punkt 1 var "Fastighetsstrategen - Tecknande av hyres
avtal med Jarola KB angående Allaktivitetshuset. Fastighetsstrategen i Nora
kommun undertecknade å kommunens vägnar hyreskontrakt avseende
fastigheten Pilen 1 i Nora kommun 2017-08-17. Kontraktet avser hyra av
lokaler för hyrestiden 2018-04-01 - 2043-03-31 . Lokalerna avses nyttjas
som Allaktivitetshus inom kommunens försorg. "
Den 6 februari 2019, § 2, beslutade kommunstyrelsen att inleda etapp 2 av
Allaktivitetshuset enligt upprättat förslag .
Besluten överklagas till förvaltning srätten .
Den 21 november 2019 upphäver Förvaltningsrätten i Karlstad kommun
styrelsens beslut den 28 november 2018, paragraf 163, samt kommun
styrelsens beslut den 6 februari 2019, § 2.
Kommundirektören kontaktade jurister på SKR, Sveriges Kommuner och
Regioner. SKR konstaterar att förvaltningsrätten inte upphävt själva delega
tionsbeslutet som togs den 23 augusti 2017 om att ingå hyresavtal om
Allaktivitetshuset. Domstolen har upphävt kommunstyrelsens beslut att lägga
delegationsbesluten enligt § 163/2018 till handlingarna. Därmed finns inget
verkställt beslut som kommunstyrelsen måste fatta beslut om hur det ska
rättas .
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 12 december 2019, § 132, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta kontakt med hyresvärden
och diskutera möjlighet till omförhandling och precisera avtalet kring
oklarheter, uppsägningsklausul och avtalstid samt för att ta bort fas 3
ur avtalet.
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Under kommunstyrelsen behandling av ärendet informerar ordföranden om
att kommundirektören har varit i kontakt med hyresvärden vid flera tillfällen.
Hyresvärden är inte intresserad att diskutera frågan.
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat hyresavtal med Jarola KB angående Allaktivitetshuset
till och med 2043-03-31 , att godkänna etapp 2 av Allaktivitetshuset enligt
förslag samt att de avsatta medlen i budget för 2020 ska bibehållas.
David Stansvik (V) meddelar att han inte deltar inte i handläggning och
beslut.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och mot avslagsyrkandet och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns. Den som bifaller
förslaget röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit
10 ja-röster och 4 nej-röster
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat hyresavtal med Jarola KB angående Allaktivitetshuset
till och med 2043-03-31
att godkänna etapp 2 av Allaktivitetshuset enligt förslag samt
att de avsatta medlen i budget för 2020 ska bibehållas.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) , Jan Rylander (NP)
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
David Stansvik (V) deltar inte handläggning och beslut.
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Skriftlig reservatian rörande Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i
Karlstads dom gällande Allaktivitetshuset

Vi anser fortfarande att man inte redovisat hur man fört/försökt föra
förhandlingarna samt vilket innehåll och resultat de haft efter beslut om
återremiss. Vi anser även att vem eller vilka som bär ansvar för
kontraktsskrivningen ska framgå

~---------------------Londsbygdsportiet oberoende

~~~
Sverigedemokroterno

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-09

Sida

154

Ks § 108

Delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande

1

2020-05-30. Utvecklingschefen - Beslut om föreningsbidrag för skötsel
av båtbryggor. (dnr ks2009-157)

2

2020-06-25. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende: Bidrag till Hammarby bygdeförening. (dnr ks2017-699)

3

2020-03-13. Kommundirektören - Beslut om tilldelning i direkt
upphandling av tjänstekoncession Alntorps ö. (dnr ks2018-634)

4

2020-07-09. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende med anledning av Covid-19. Hyresreducering för perioden
15 maj-15 september 2020 för lokaler enligt tjänstekoncessionsav1al
för Alntorps ö. (dnr ks2018-634)

5

2020-04-16. Upphandlingsansvarig - Beslut om förlängning av
leveransav1al med Atea Sverige AB . (dnr ks2019-142)

6

2020-05-27, 06-25. Rektor - Beslut om avstängning från fritids på
grund av obetalda fakturor. (dnr ks2019-464)

7

2019-12-17. Ekonomichefen - Beslut att teckna ramav1al för brand
och säkerhetsskåp. (dnr ks2019-574)

8

2020-06-15. Controller - Beslut om bidrag 2019 för enskilda vägar utan
statsbidrag. (dnr ks2020-010)

9

2019-12-2020-05. Kommundirektören - Tecknande av av1al december
2019 till maj 2020. (dnr ks2020-028)

10

2020-05--08. Säkerhetssamordnare/fastighetsstrateg - Upplåtelse av
allmän platsmark. (dnr ks2020-076)

11

2020-06-02,23. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapport för
investering. (dnr ks2020-085)

12

2020-03-05. Ekonomichefen - Beslut om att teckna av1al februari,
mars och maj 2020. (dnr ks2020-156)

13

2020-06-11. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende med anledning av Covid-19. Beslut att upphäva tidigare beslut
den 20 april 2020 om att inte verkställda beställningar av stöd och hjälp
från andra kommuner under tillfällig vistelse i Nora kommun enligt
2 kap 6 § socialtjänstlagen. (dnr ks2020-221)

I

Protokollsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-09

14

Sida

155

2020-09-03. Kanslichefen - Beslut att anmäla personuppgiftsincidenter
till Dataskyddsinspektionen. (dnr ks2020-397)

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen .

Protokollsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-09

Sida

156

Ks § 109

Delgivningar
1.

2020-06-24. Regio Örebro län - Utdrag ur regionstyrelsens protokoll
den 17 juni 2020, § 88, ny medlem (Nora kommun) i den gemensamma
nämnden för företagshälsovård sam tolk- och översättarservice.
(dnr ks2019-073)

2.

2020-06-25. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll
den 17 juni 2020, § 67, ny medlem (Nora kommun) i den gemensamma
nämnden för företagshälsovård sam tolk- och översättarservice.
(dnr ks2019-073)

3.

2020-08-11. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning av huvudman Nora kommun. (dnr ks2019-313)

4.

2020-06-25. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll
den 17 juni 2020, § 65, reviderad förbundsordning för Samordnings
förbundet i norra Örebro län, SOFINT. (dnr ks2019-421)

5.

2020-08-21, 09-08. För kännedom: Skolinspektionen - Beslut att
avskriva ärende om huvudman, Magelungnens gymnasium, Örebro
samt beslut att godkänna Lia-skolan i Örebro som huvudman.
(dnr ks2020-109)

6.

2020-06-23. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionens protokoll den 12 juni 2020, § 45, kommentaren till revisions
rapport om årsredovisning 2019. (dnr ks2020-197)

7.

2020-06-25. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll
den 17 juni 2020, § 64, årsredovisning 2019, revisionsrapport och
revisionsberättelse , Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT.
(dnr ks2020-241)

8.

2020-06-10. Länsstyrelsen i Jönköpings län - Beslut om ersättning för
att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familje
kontakter. (dnr ks2020-264)

9.

2020-06-25. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll
den 17 juni 2020, § 66, tillägg till reglemente för Samhällsbyggnads
nämnden Bergslagen. (dnr ks2020-272)

10. 2020-02-17. Dalkarlsbergs förskola och fritidshem - Protokoll från
styrelsens möte den 17 februari 2020. (dnr ks2020-299)
11 . 2020-06-30. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd till
ingrepp i fornlämning L 1981 :7051, Finnåbruk. (dnr ks2020-337)
Protokollsutdrag till

\
Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammantrMesdatum

2020-09-09

Sida

157

12. 2020-08-06. Skrivelse om att göra om den fd avvecklade järnvägen
Karlskoga-Nora från Gyttorp till cykel- och inlineväg. (dnr ks2020-362)
13. 2020-08. Arsredovisning 2019 för stiftelser förvaltade av Nora kommun.
(dnr ks2020-367)
14. 2020-05-08. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionens protokoll 30 april 2020, §§ 26-27.
15. 2020-06-18. Region Örebro län - Protokoll från regionalt samverkansråd
den 10 juni 2020.
16. 2020-06-23. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionens protokoll 12 juni 2020, §§ 41-44.
17. 2020-06-23. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från
sammanträde den 17 juni 2020.
18. 2020-06-26. Bergslagens överförmyndarnämnd - Utdrag ur nämndens
protokoll från sammanträde den 17 juni 2020, §§ 27-29.
19. 2020-07-02. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från
nämndens sammanträde den 2 juli 2020.
20. 2020-08-27. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från
nämndens sammanträde den 19 augusti 2020.
21. 2020-08-31 . Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
direktionens protokoll från sammanträde den 28 augusti 2020, § 59.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

JU:5erares sign

(D

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-09

Ks § 110

Delegationsbeslut, utskottens beslut
Ledningsutskottet den 26 augusti 2020, §§ 53-55
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Protokollsutdrag till

Utdrags bestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-09

Ks § 111

Sida

159

dnr ks2020-40?

Information enligt uppsiktsplikten, Samhällbyggnadsförbundet
Bergslagen
Förbundschefen redogör för det pågående arbetet inom förbundet. Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen är ett av de kommunalförbund som har det
bredaste uppdraget. Man har en stor samverkan inom Örebro län.
Förbundet har under det senaste halvåret påverkats mycket av
coronapandemin. Många arbeten har varit pausade men man försöker nu
under hösten att starta upp igen.
Förbundet har en ny organisation sedan ca ett halvår och man fokuserar
främst på två områden. Dels att gå igenom ekonomin och dels att tydligare
uttrycka för medlemskommunerna vilka behov som finns inom
SBB-förbundet.
Man har påbö~at en inventering av varje väg som är kommunal och ska
redovisa framtida behov för vägarna. Ett liknande inventeringsarbete pågår
inom VA-sidan . Inventeringen av vägar förväntas vara färdig under hösten
och för VA-sidan under 2021 .
Under vecka 43 ska arbetet med reningsverket komma igång.
Ordföranden tackar för informationen.

Protokolls utdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-09

Ks § 112

Sida

160

dnr ks2020-032

Kommundirektören informerar
Nya /addsto/par enligt K/imatk/ivet
Torget: 2, totalt 4 (avgiftsbelagd parkering)
Skojarbacken: 4 (avgiftsbelagd parkering)
Gamla vattentornet: 2
Norvalla: 2 (inom snar framtid)

Försäljning av Vattentornet
Diskussioner pågår om försäljningen ska ut på anbud eller om intresse
anmäian ska lämnas. Arbete pågår att värdera tornet.

Medarbetare
Arbete pågår med att rekrytera ny skolchef och ny kommunikatör. Dessutom
slutar kanslichefen och rekrytering ska påbörjas.

Nytt direktiv för Nya Kar/sängsko/an
Arbete pågår med att ta fram nytt direktiv för bygget av Nya Karlsängskolan .
Tanken var att direktiven skulle behandlas av fullmäktige i september men är
framflyttat till oktober.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 9/9 2020
Närv,

beslut

ej be

~

slut

Ja

Ledamöter

,
V ord,

Omröstningar

Närv,

90

I

Nei

Avs

~ 91
Ja

Nei

Solveig Oscarsson (S)

X

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

X

Jonas Akerman (S)

X

X

X

Susanne Forsberg (C)

X

X

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

-

Kent Nilsson (S)

X

X

X

Bror-Erik Israelsson (S)

-

Hans Knutsson (S)

X

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

X

David Stansvik (V)

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

X

Jan Rylander (NP)

X

X

X

Conny Alfredsson (SO)

X

X

X

Bengt Magnusson (LPo)

X

X

X

X

Ersättare
Bengt Svensson (M)

X

X

X

Ursula Steffensen (S)

X

X

X

X

X

X

11

10

Jörgen Sateraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)
John SundelI (KO)
Margaretha Eriksson (S)
Jan Ulfberg (L)
Therese Hoikkala Lindqvist (V)
Fredrik Munkvold (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Vakant (S)
Andreas Vidlund (-)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Vakant (SO)
Vakant (N P)

Antal

15

1

4

5

Avs
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KOMMUN

Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 9/9 2020
Närv,

Närv,

beslut

ej be

§ 98

slut

Ja

Ledamöter
Ordf

Vo", f

Omröstningar

I§ 107
Nej

Avs

Ja

Nej

Solveig Oscarsson (S)

X

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

X

Jonas Akerman (S)

X

X

X

Susanne Forsberg (C)

X

X

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

-

Kent Nilsson (S)

X

X

X

Bror-Erik Israelsson (S)

-

Hans Knutsson (S)

X

X

X

Birgitta Borg (l)

X

X

X

Oavid Stansvik (V)

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

X

Jan Rylander (N P)

X

X

X

Conny Alfredsson (SO)

X

X

X

Bengt Magnusson (lPo)

X

X

X

Bengt Svensson (M)

X

X

X

Ursula Steffensen (S)

X

X

X

X

X

X

X

-

-

Ersättare

Jörgen Säteraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)
John SundelI (KO)
Margaretha Eriksson (S)
Jan Ulfberg (l )
Therese Hoikkala Lindqvist (V)
Fredrik Munkvold (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Vakant (S)
Andreas Vidlund (-)
Maria Blomqvist (lPo)
Lars-Eri k Larsson (N P)
Vakant (SO)
Vakant (N P)

Antal

15

1

14

1

10

4

Avs

