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Kf§ 86 	 dnr ks2020-1 07 

Information från revisorerna 

Ordförande i revisionen informerar om granskningen av styrning och 
delaktighet inom LSS-verksamheten. 

Syftet med granskningen var att bedöma om LSS-verksamheten i egen och 
extern regi styrs och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen har vidare syftat till att bedöma om möjligheterna till själv
bestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning svarar 
mot de krav som ställs i LSS. 

Följande revisionsfrågor har legat till grund för granskningen. 

• 	 Vilka mål har fullmäktige, kommunstyrelsen eller socialutskottet ställt upp 
för LSS-verksamheten? Finns särskilda mål rörande inflytande och själv
bestämmande för personer med funktionsnedsättning? Gäller målen för 
verksamhet i både egen och extern regi? 

• 	 Hur följs eventuella mål upp och hur arbetar LSS-verksamheten för att nå 
målen? Finns något forum för dialog med intresseorganisationer i syfte att 
öka möjligheterna till inflytande och medbestämmande för personer med 
funktionsnedsättning? 

• 	 Hur arbetar LSS-verksamheterna med att säkerställa inflytande och med
bestämmande för de personer som har beviljats en LSS-insats? Används 
någon specifik metod eller något arbetssätt? Finns skillnader mellan olika 
verksamheter, t.ex. daglig verksamhet och gruppbostäder, på denna 
punkt? 

• 	 Hur är avtalen med privata utförare utformade? Vilka kvalitetskrav ställs i 
avtal och förfrågningsunderlag? Skiljer de sig från de krav som ställs på 
egen regi? Hur ofta och av vem sker uppföljning av att upphandlad verk 
sam het svarar mot ingångna avtal? Hur dokumenteras uppföljningen och 
eventuella kvalitetsbrister? 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Noras LSS-verksamhet 
arbetar på ett bra sätt med att säkerställa inflytande och medbestämmande 
för de personer som har beviljats en LSS-insats. Revisorerna bedömer därför 
att LSS-verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att nå de mål 
som har ställts upp för verksamheten. 

Revisorerna bedömer dock att kommunens riktlinjer för myndighetsutövning 
av privata placeringar enligt LSS bör ändras från uppföljning vid behov till 
årlig uppföljning. De rekommenderar därför att riktlinjen ändras på denna 
punkt. 

UtdragSbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 87 
Ks § 120 dnr ks2020-266 

Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2020 
med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 33 752 000 kronor 
för perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2019 
som uppgick till 25 335 000 kronor. 

Prognosen för helåret 2020 pekar på ett positivt resultat på ca 15 870 000 
kronor. Det innebär en budgetavvikelse på 9 090 000 kronor. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) bifalla till 
kommunstyrelsens förslag. 

Rutger Ahlbeck (NP) och Jan Larsson (MP) yttrar sig utan att framföra något 
eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 88 
Ks § 118 
Lu § 61 dnr ks2020-402 

Aterbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommun är 
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlems
organisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs av föreningens helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB. Dotterbolagets kreditvärdighet bärs 
upp aven solidarisk borgen från medlemmarna vilket bidrar till att göra 
dotterbolaget till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 

I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomisk förening förlagslån från 
medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med lånet var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i dotterbolaget Kommuninvest i 
Sverige AB i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de 
nivåer som krävs av Finansinspektionen. Den ekonomiska föreningen har 
därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån till 
dotterbolaget. 

Nora kommuns förlagslån till den ekonomiska föreningen uppgår till 
1 300 000 kronor inklusive ränta. 

Genom att regler har ändrats fyller inte längre förlagslånen den tänkta 
funktionen och det befintliga förlagslånet har sagts upp och återbetalats till 
den ekonomiska föreningen. Även förlagslånen från medlemmarna till den 
ekonomiska föreningen har sagts upp av föreningen och ska betalas tillbaka 
till medlemmarna. 

Eftersom dotterbolaget de kommande åren behöver nytt kapital erbjuds de 
medlemmar som bidragit med förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till den ekonomiska föreningen 
och därmed betala in motsvarande belopp till den ekonomiska föreningen 
i form aven kapitalinsats. 

För medlemskap i den ekonomiska föreningen krävs en kapitalinsats genom 
en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämma 2020 beslutades att 
nivån ska vara 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner. Detta ska alla ha uppnått vid utgången av 2024. Nivån 
är kopplat till en årlig trappa där kravet ökar succesivt under kommande fyra 
åren från 900 kronor per invånare år 2020 till 1 300 kronor per invånare år 
2024. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Nora kommun har ett förlagslån om 1 300 000 kronor som föreslås att 
omsättas till insatskapital. Det innebär att kommunen betalar in hela beloppet 
senast den 20 november 2020 och därmed ökar kommunens insatskapital 
med motsvarande belopp. 

För att uppnå kravet på insatskapital för 2021 behöver ingen ytterligare 
insättning genomföras. Tidigast den 30 juni 2022 behöver kommunen betala 
in 770 400 kronor för att uppfylla kravet på insatskapital för år 2022. 

Därefter behöver kommunen betala in 1 035 200 kronor senast den 30 juni 
2023 och samma belopp senast den 30 juni 2024. 

Nora kommuns nuvarande insatskapital är 9316800 kronor. Omsätts 
förlagslånet till insatskapital är kommunens insatskapital den 20 november 
202010616800 kronor. Med ovan föreslagna inbetalningar är Nora 
kommuns insatskapital den 30 juni 2024 totalt 13 457 600 kronor. 

Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun ska till Kommuninvest Ekonomiska förening betala in ett 
insatsbelopp om 13457 600 kronor samt att kommunstyrelsen ges 
befogenhet att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk 
förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024 upp till ett belopp som motsvara 1 300 kronor per invånare 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att utse ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt ovanstående beslut 

att Nora kommun ska se till att protokollet från fullmäktiges möte med beslut 
enligt ovan inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis ska finna tillgängligt för 
Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan 

att omsätta förlagslånet om 1 300 000 kronor till insatskapital senast den 
20 november 2020 samt 

att i budget för år 2022 avsätta 770 400 kronor, för år 2023 avsätta 
1 035 200 kronor och för år 2024 avsätta 1 035 300 kronor för insats
kapitalen och tid plan. 

I 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och 
Rutger Ahlbeck (NP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Nora kommun ska till Kommuninvest Ekonomiska förening betala in ett 
insatsbelopp om 13 457 600 kronor samt att kommunstyrelsen ges 
befogenhet att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk 
förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021 , 2022, 
2023 och 2024 upp till ett belopp som motsvara 1 300 kronor per invånare 

att kommunstyrelsen ges befogenhet att utse ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt ovanstående beslut 

att Nora kommun ska se till att protokollet från fullmäktiges möte med beslut 
enligt ovan inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis ska finna tillgängligt för 
Kommuninvest ekonomisk förening vid förfrågan 

att omsätta förlagslånet om 1 300 000 kronor till insatskapital senast den 
20 november 2020 samt 

att i budget för år 2022 avsätta 770 400 kronor, för år 2023 avsätta 
1 035 200 kronor och för år 2024 avsätta 1 035 300 kronor för insats
kapitalen och tid plan. 

Protokollsutdrag till 

Utdi'a~ sbestyrkande 
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Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i Karlstads dom 
gällande Allaktivitetshuset 

Den 31 december 2017 beslutade kommunfullmäktige, i samband med 
behandling av budget för år 2018 samt ekonomisk plan för 2019-2020, om 
1 000 000 kronor i tillskott till driftsbidrag för Allaktivitetshuset. 

Den 18 februari 2018 beslutade kommunstyrelsen om intern budget 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 delegationsbeslut till 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 förvaltningsrätten. 

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 
delegationsbeslutet 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. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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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. 

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 (S D) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

David Stansvik (V) deltar inte handläggning och beslut. 

, 

Protokollsutdrag till ~ ~ Sign (iL 

utdra sbestyrkande 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 9 september var ett 
felaktigt beslutsunderlag framtaget varför kommunstyrelsen måste upphäva 
det beslutet. 

Kommunstyrelsen behöver i stället föreslå fullmäktige att besluta det som 
Förvaltningsrätten i Karlstad av misstag upphävde, nämligen punkt 1 i 
redovisningen av delegationsbeslut den 28 november 2018 "att godkänna 
kommunstyrelsens beslut, delegationsbeslut av fastighetsstrategen, den 
23 augusti 2017, om att tecknande av hyresavtal "Allaktivitetshuset med 
Jarola KB" 

Förvaltningsrätten upphävde också kommunstyrelsens beslut den 6 februar 
2019, § 2, att kommunen ska utföra etapp 2 av Allaktivitetshuset". 

Eftersom Förvaltningsrätten av misstag också upphävde redovisnings 
punkter 2-6 måste kommunstyrelsen åter besluta att lägga dem till 
handlingarna. 

Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt ovanstående. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss. 

Ordföranden ställer proposition på återremissen och finner att den avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande och finner att det 
godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsbeslut punkt 2-6, kommunstyrelsen den 28 november 
2018, § 163, till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 9 september 2020, § 107 samt 

att godkänna kommunstyrelsens beslut, delegationsbeslut av fastighets
strategen, den 23 augusti 2017, om att tecknande av hyresavtal 
"Allaktivitetshuset" med Jarola KB samt 

att kommunen ska utföra etapp 2 av Allaktivitetshuset. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) 
på att det ska framgå vem eller vilka som bär det politiska ansvaret. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att kommunen ska rätta verkställigheten 
i skrivet avtal och meddela hyresvärden att kommunen frånträder den del av 
hyresavtalet som gäller etapp 3. 

Tom Rymoen (M), Anna Karlsson (S) och Therese Hoikkala Lindqvist (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Jan Larsson (MP) , Rutger Ahlbeck (NP) och Therese Hoikkala Lindqvist 
yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons andra yrkande, det om etapp 3. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons tilläggs
yrkanden och finner att de avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 9 september 2020, § 107 samt 

att godkänna kommunstyrelsens beslut, delegationsbeslut av fastighets
strategen, den 23 augusti 2017, om att tecknande av hyresavtal 
"Allaktivitetshuset" med Jarola KB samt 

att kommunen ska utföra etapp 2 av Allaktivitetshuset. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), reserverar sig till 
förmån för tilläggsyrkandena. 

Rutger Ahlbeck, Jan Rylander (båda NP), Conny Alfredsson (SD), Jan 
Larsson (MP) och Therese Hoikkala Lindqvist (V) reserverar sig till förmån 
för det andra tilläggsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till reviderad uppdragshandling för Nya Karlsängskolan 

Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, att bygga en ny skola. 
Upphandlingen av Nora Fastigheter AB överprövades och den 19 maj 2020 
meddelade Förvaltningsrätten sin dom. Förvaltningsrätten beslutade att 
upphandlingen ska göra om. 

Fullmäktige beslutade den 10 juni 2020, § 63, att avbryta pågående projektet 
Nya Karlsängskolan, att domen inte ska överklagas samt att ett nytt upp
dragsdirektiv för Nya Karlsängskolan tas fram och behandlas på fullmäktiges 
sammanträde den 23 september 2020. 

Ett förslag till reviderad uppdragshandling har arbetats fram och presenteras 
vid dagen sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att 
anta den reviderade uppdragshandlingen, att avsätta driftsbudgetanslag på 
5 miljoner kronor för projektfasen samt att efter avslutad upphandlings
process och när projektets totalkostnad är känd ska fullmäktige fatta beslut 
om att inleda byggfasen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss. 

Anna Karlsson, Hans Knutsson (båda S), Susanne Forsberg (C), John 
SundelI (KO) och ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den reviderade uppdragshandlingen 

att avsätta driftsbudgetanslag på 5 miljoner kronor för projektfasen samt 

att efter avslutad upphandlingsprocess och när projektets totalkostnad är 
känd ska fullmäktige fatta beslut om att inleda byggfasen. 


Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och 

Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 


Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på att 
ärendet återremitteras för att se över helheten av stadsdelen Karlsäng. 

Jan Larsson (MP) yrkar bifall till yrkandet om återremiss med medskicket att 
nya Karlsängskolan i allt väsentligt ska byggas i trä , att en utredning ska 
göras om vilka delar av den nuvarande skolan kan integreras i den nya 
skolan samt att en rivningsplan upprättas med program för återbruk och 
återvinning av material. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Larssons medskick till 
återremissen och finner att de bifalls. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilket godkänns. Den 
som bifaller Jan Larssons medskick röstar ja och de som avslår desamma 
röstar nej. 

Efter avslutad omröstning kan konstateras att kommunfullmäktige avgivit 
7 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige har beslutat avslå 
medskicket. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se över helheten av 
stadsdelen Karlsäng. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) , Rutger Ahlbeck, Jan 
Rylander (båda NP), Conny Alfredsson (SO), Therese Hoikkala Lindqvist (V 
och Jan Larsson (MP) reserverar sig till förmån för Jan Larssons förslag. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 132 

Kf § 91 
Ks § 123 
Ks § 103 
Su § 21 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 antalet handläggare på Resursen 

Omfattningen av strategin vad avser personella resurser uppgår till: 
o 1,5 EKB-handläggare 
o 1 fältassistent 
o 2 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, konsekven 
sanalys ska biläggas beslutsmaterialet inför kommunstyrelsens samman
träde. 

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. 

Protokollsutdrag till 
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Ordförande frågar om det kan avgöras idag och finner att utskottet beslutar 
att ärendet avgöras idag och därmed avslås återremissyrkandet. 

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 M 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. 

I 
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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 barn inom 
barn 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 kommunstyrelsen 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 ensam kommande 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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Under kommunstyrelsen behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att första och tredje att-satserna ska föras till fullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare samt 

att minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande barn inom 
barn och familj. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
ajournering vilket godkänns. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas sammanträdet. 

Tom Rymoen och Anna Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att ärendet återremitteras för att en 
tydligare riskanalys sker, att ärendetyngdsmätning redovisas samt för att det 
ska tas fram en redovisning om hur det förebyggande arbetet ska 
organiseras om en nedskärning sker. 

Björn Folkesson (V), Jan Larsson (MP), Jonas Akerman, Håkan Boman 
(båda S) och Rutger Ahlbeck (NP) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilket godkänns. Den 
som anser att ärendet ska avgöras i dag röstar ja och den som anser att 
ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit 
7 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet. 

@h s rw s sign 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att äterremittera ärendet till kommunstyrelsen för att en tydligare riskanalys 
sker, att ärendetyngdsmätning redovisas samt för att redovisa hur det före
byggande arbetet ska organiseras om en nedskärning sker. 

Therese Hoikkala Lindqvist (V) deltar inte i handläggning och beslut pä grund 
av jäv. 
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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 dagbamvårdare på dåvarande Ringshyttans 
skola. 

2001 flyttade verksamheten till Ringshyttans IF:s klubbhus. 2006 genom
fördes en miljötillsyn och lokalema 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 att 
erbjuda alternativ till sin egen förskoleverksamhet. 

Motivet till förändringen är att möta kraven i den s.k. färdplanen mot ekonom 
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. 

Utdragsbestyrkande 
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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 (NP) 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. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
'datumet för när Nora kommun ska upphöra med att tillhandahålla verksam
hetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi flyttas till den 1 juli 2021 . 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till Solveig Oscarssons yrkande. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att invänta 
riksdagsbeslut angående utredning om pedagogisk omsorg. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Utdragsbestyrkande 
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Därefter ställer ordförande proposition på eget yrkande och finner att det 
bifalls. 

Jan Rylander (NP) överlämnar ett skriftligt yttrande. 

Ordföranden ställer proposition på yttrandet och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 

Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Jan Rylander (NP) lämnar in en skriftlig reservation. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
ajournering. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptar fullmäktige sammanträdet. 

Susanne Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Susanne 
Forsberg yrkar också på en fortsättning av beslutssatsen, enligt följande. 
" ... under förutsättning att det inte beslutas om etableringsstopp av 
riksdagen, utifrån utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg." 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Susanne 
Forsberg tilläggsyrkande. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att invänta den 
statliga utredningen om pedagogisk omsorg . 

Bengt Magnusson (LPo), Jan Larsson (MP) och Therese Hoikkala Lindqvist 
(V) yrkar bifall till återremissyrkandet. 


Sofia Erlandsson (S) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 


Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 

avslås 
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Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som anser at! ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som anser at! 
ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit 
12 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om minoritets
återremiss enligt kommunallagen 5 kap 50 §. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet återremitteras för att invänta den statliga utredningen om 
pedagogisk omsorg. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 
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Förslag till ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
pedagogisk omsorg 

Kommundirektören och utredare på verksamhetsområde barn och unga har 
överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Den föreslagna ersättningsmodellen är utformad i linje med modeller för 
skol peng, förskolpeng och fritidshemspeng som redan är etablerad i Nora 
kommun. 

Ersättningsmodellen för pedagogisk omsorg utgår från motsvarande modell 
för förskola men har justerats med hänsyn till karaktärsskillnader mellan de 
två pedagogiska verksamheterna. Justeringen bygger på en modell som är 
etablerad i Örebro kommun. 

Den föreslagna modellen utgår från att Nora kommun inte erbjuder 
pedagogisk omsorg i egen regi. 

I beslutsunderlaget finns en beräkning av ersättningsnivåer för verksamhets 
året 2020. Uträkningen styra av verksamhetens budgetram. I det här fallet är 
det för funktionen förskola och det genomsnittliga barnantalet per månad 
under föregående kalenderår. En mer exakt ersättningsnivå kan därför inte 
fastställas förrän tidigast den 15 december 2020. 

Tom Rymoen (M)och Margaretha Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag för att få fram nya siffror. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta framtaget förslag till ersättningsmodell för externa utförare av 
pedagogisk omsorg 0-5 år. 

Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SO) 
reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

Utdragsbestyrkande 
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Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), Susanne 
Forsberg (e) och Anna Karlsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Rutger Ahlbeck (NP), Jan Larsson (MP) yrkar på återremiss. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på återremiss för att Nora kommun inte har 
beaktat likställighetsprincipen och likabehandlingsprincipen. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som anser att 
ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit 
12 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om minoritets
återremiss enligt kommunallagen 5 kap 50 §. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet återremitteras för att beakta likställighetsprincipen och 
likabehandlingsprincipen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 
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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 tag it 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 til l 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 riktn ingen för ANDTS-arbetet i Nora kommun 
och policyn ska utgöra utgångpunkt 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. 

Protokollsutdrag till 

U dragsbestyrkande 
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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 ANDTS-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. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att kommunens folkhälsoteam har framför synpunkter på de förslag till 
förändringar i dokumentet som kommunstyrelsen den 9 september 
föreslog fullmäktige besluta. 

Enligt folkhälsoteamet framgår det i policyn att den utgår från de nationella 
och regionala ANDT-strategierna, med tillägg som gäller spel om pengar 
utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Policyn följer den 
struktur med målområdena som är framtagna i den nationella strategin för 
ANDT-politiken och som återspeglas i den regionala ANDT-strategin för 
Örebro län. Mål- och insatsformuleringar utgår från de nationella och 
regionala ANDT-strategierna. 

Konsekvenserna av att göra de förslag til l förändringar som föreslogs av 
kommunstyrelsen blir därför att policyn för Nora kommun inte kan hänvisa till 
de nationella och regionala strategier med må/- och insatsområden på det vis 
som beskrivs. 

Protokollsutdrag till 

Utöragsbestyrkande 
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Tom Rymoen (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta 
det ursprungliga förslaget, dvs folkhälsoteamets förslag till ANOTS-policy för 
Nora kommun. 

Anna Karlsson (S) yrkar bifall till Tom Rymoens yrkande. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar bifall till utskottets förslag . 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Tom Rymoens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Tom Rymoens 
yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ANOTS-policy för Nora kommun enligt folkhälsoteamets förslag . 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för Bengt 
Magnusson yrkande. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) bifall till 

kommunstyrelsens förslag . 


Bengt Magnusson (LPo) yttrar sig utan att framföra något eget yttrande. 


Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 


Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO), 

Rutger Ahlbeck och Jan Rylander (NP) reserverar mot förslaget. 


J~ft n 
Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 95 
Ks § 127 
Sbu § 30 dnr KS2017-686 

Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017, § 147, att ta fram en 
trafikplan som inkluderade gång- och cykelplan. Samhällsbyggnad 
Bergslagen har via konsultföretaget VAP tagit fram en trafik-, cykel- och 
parkeringsutredning , som ska användas till framtida strategiskt planerings
arbete. Förändringsförslagen i utredningarna är baserade på attraktivitet, 
tillgänglighet, säkerhet och hänsyn till ekonomi. 

Föreslagna förändringar är bland annat att tung trafik ska ledas bort från 
centrum via Plåthammarsbron, att Nora får en stadsmässig entre, att en 
cirkulationsplats anläggs vid ICA Supermarket, att cykelvägarna utökas och 
att en parkeringsplats skapas på Skojarbacken samt att den nuvarande 
Bussgatan över Ängarna öppnas för allmän trafik så att en ny infart mot 
centrum skapas och ansluter till Skojarbacken. 

Utredningarna presenterades för kommunstyrelsen den 3 april 2019, § 45, 
varpå man beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att på kommun
styrelsens sammanträde den 22 maj redovisa tidsplan samt förslag på 
remissinstanser som skulle beredas tillfälle att lämna synpunkter, vilket 
också kommundirektören gjorde. Remissen sändes till 55 myndigheter och 
organisationer varav 10 har svarat. Med utgångspunkt från synpunkter i 
remissvaren har vissa förändringar gjorts i planerna. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med väg infrastruktur inför kommande år, 

att anta förslaget till cykelp lan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för utbyggnad av cykelväg nätet under kommande år samt 
att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda 
kostnaderna för en ny vägbro för dubbel riktad trafik med bibehållen cykelväg 
över Hagbyån i det läge som nuvarande Plåthammarsbron har och därutöver 
utreda kostnaderna för att anpassa vägpassagen under järnvägen utefter 
Hitorpsvägen med syfte att underlätta för kollektivtrafik samt 

att finansiering av ingående objekt beslutas i kommunens investeringsbudget 
för kommande år. 

JI-
Protokollsutdrag till 

, Utdragsbestyrkande 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden att 
den del av förslaget till beslut som gäller uppdrag till Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen beslutas av kommunstyrelsen. Resen av besluts
förslaget ska behandlas av fullmäktige. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att i uppdraget till förbundet ska förbundet utreda 
en annan sträckning än över Plåthammarsbron 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders yrkande samt att en 
utredning sker om effekterna kring öppningen av Arne P:s väg för att se om 
den kan öppnas permanent. Pia-Maria Johansson yrkar också på att en 
utredning sker över kostnaden för att anpassa väg passagen under järnvägen 
vid Hitorpsvägen för att underlätta kollektivtrafik. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att tung trafik norrut leds via Gyttorp
Striberg-Klacka Lerberg och Järnboås. Pia-Maria Joh~nsson yrkar dessutom 
avslag på förslaget om att minska infarten till Nora med en alle och att 
cykelstråk Striberg-As och Järnboås prioriteras för säkra skolvägen för 
barnen. 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag till utredningsuppdrag til 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och finner att de godkänns. 

Ordföranden ställer också proposition på Jan Rylanders samt Pia-Maria 
Johanssons utredningsförslag och finner att de avslås. 

Ordföranden ställer därefter proposition på utskottets förslag till trafik- och 
cykel planer samt dess finansiering och finner att det bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkanden 
och finner att de avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda 
kostnaderna för en ny vägbro för dubbel riktad trafik med bibehållen 
cykelväg över Hagbyån i det läge som nuvarande Plåthammarsbron har 
samt 

att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att utreda 
kostnaderna för att anpassa väg passagen under järnvägen utefter 
Hitorpsvägen med syfte att underlätta för kollektivtrafik. 

Protokollsutdrag till
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med väg infrastruktur inför kommande år 

att anta förslaget till cykelplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för utbyggnad av cykelväg nätet under kommande år samt 

att finansiering av ingående objekt beslutas i kommunens investeringsbudget 
för kommande år. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (N P) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), Susanne 
Forsberg (C) och Anna Karlsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jan Larsson (M P) yrkar på att ärendet återremitteras för att ha medborgar
dialog innan beslut fattas. 

Jan Rylander (N P) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till återremiss
yrkandet. 

Ulla Bergström (S) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som anser att ärendet ska avgöras i dag röstar ja och den som anser att 
ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit 
12 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om minoritets
återremiss enligt kommunallagen 5 kap 50 §. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att invänta medborgardialog. 

J? 
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Kf§ 96 
Ks § 113 
Lu § 57 dnr ks2020-313 

Förslag till informationssäkerhetspolicy 

Kommundirektören och säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse 
i ärendet. I nformationssäkerhetspolicy är ett dokument som redovisar 
kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. 

Nora kommuns revisorer har vid en granskning konstaterat att kommun
styrelsen inte har sett till att det finns aktuella styrdokument som tydligt 
klargör vilka krav som ställs och hur arbetet med IT-säkerhet ska bedrivas. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2019, § 167, att ge kommun
direktören i uppdrag att ta fram styrdokument med tillhörande tillämpnings
föreskrifter som klargör vilka krav som ställs och hur IT-säkerheten ska 
bedrivas inom hela förvaltningen. 

Informationssäkerheten begränsas inte enbart till IT-säkerhet utan omfattar 
information i alla dess former oavsett hur informationen lagras, bearbetas 
och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, 
bilder och film. Den kan hanteras med stöd av IT, på papper eller direkt av 
människor i form av tal. En informationstillgång innebär allt som innehåller 
information och allt som bär på information. 

Förslaget till informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering inom Nora kommun och kompletterar kommunens 
övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunförvaltningen 
omfattas av policyn vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om 
lokala regler som avviker från denna. Undantag kan gälla för kommunala 
bolag om det finns laglig grund. 

Under hösten 2020 kommer förvaltningen att ta fram riktlinjer för informa
tionssäkerhet som konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med mer 
detaljerad information och hur information får hanteras inom kommunen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Nora kommun samt 

att informationssäkerhetspolicyn gäller till och med den 1 juni 2023. Därefter 
ska dokumentets giltighetstid följa kommande mandatperioder. 

Protokollsutdrag till 

VUtdragsbestyrkande 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på ett tillägg någon stans i dokumentet enligt följande. Skyddet 
anpassas efter behovet så att det är tillräckligt bra, inte för svagt, krångligt 
eller dyrt samt att konsekvenserna inte får innebära försämrat förtroende för 
kommunens tjänster. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Nora kommun samt 

att informationssäkerhetspolicyn gäller till och med den 1 juni 2023. Därefter 
ska dokumentets giltighetstid följa kommande mandatperioder. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

tf ~eSSign 
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Kf § 97 dnr ks2020-449 

Svar på interpellation om vintersport på Karlsäng vintern 
2020-2021 

Jan Larsson (MP) överlämnar följande frågor till Tom Rymoen (M). 

Jan Larsson anser att det är resursslöseri att inte spola konstis på den 
befintliga anläggningen för att skapa is för allmänhet och ungdomar på 
en del av planen. Den resterande delen kan nyttjas som underlag för 
skidspår för främst unga och gamla motionärer och även för att arrangera 
lokala ungdomstävlingar. 

Enligt Jan Larsson kan konstisbanan nyttjas på främst två sätt. Dels att 
invänta några centimeter nysnö som plogas til l ett åkbart skidspår, ca en 
kilometer. Skötseln kan skötas av skidklubben Norabygdens SK. Dels kan 
av1al tecknas med Annaboda skidanläggning om att transportera konstsnö 
från deras anläggning. Mängden snö beror på hur mycket man vill kosta på 

Är kommunledningen beredd att medverka till att skapa den föreslagen 
möjlighet för barn och unga under kommande vinter? Om svaret är nej, 
vad ska kylslingorna brukas till då? 

Kommunstyrelsens vice ordföranden besvarar interpellationen enligt 
följande. 

"Interpellanten föreslår att skidspår skall iordningsställas i anslutning till 
Karlsängs lP för att kunna nyttja kylanläggningen att hålla ett sådant i 
funktion under kommande vinter. Och att detta skulle vara förankrat hos 
Norabygdens SK. 

Det förutsätter att vi drar igång kylanläggningen med de kostnader som detta 
innebär. Vi vet ju att dessa är ansenliga och ett av de bärande argumenten 
kring den föreslagna hanteringen av isbanan. Det här gör att planen inte är 
genomförbar om vi inte avsätter en ansenlig summa i driftskostnad. Vi vet ju 
sedan tidigare vilka nivåer dessa kan komma upp i. 

Huruvida förankringen av iden hos Norabygdens SK existerar blir jag 
tveksam till. På vilket sätt, då min information från föreningens ordförande är 
planering av ett helt annat scenario med skidspår på Ängarna med egen
producerad konstsnö som man vill diskutera med kommunen bland annal. 
Alt föregå ett samtal med aktuella föreningar med dessa förslag är i dags
läget inte aktuellt då vi också av miljöskäl är tveksamma till förslaget om att 
transportera konstsnö från Annaboda om det är så att vi skulle kunna 
producera detta på hemmaplan. 

A I 
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Den sista frågan vad kylanläggningen annars skall användas till är enklare 
att svara på. Den skall inte användas över huvud taget utifrån ovan nämnda 
skäl." 

Jan Larsson (MP) tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 98 dnr ks2020-433 

Motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora 

Anna Berggren (LPo) lämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

at! utesluta bygglovsansökan för affärsidkare i Nora 

at! ge rekommendationer/rådg ivande information angående kulturmiljö
hänsyn och ha direktkontakt med kommande affärsidkare. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutd rag till 
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Kf§ 99 dnr ks2020-462 

Medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda 2030, 
Nora 

Kajsa Grebäck, med flera, överlämnar medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att de 16 presenterade förslagen för en hållbar utveckling för Nora kommun, 
framtagna under workshop den 11 oktober 2020, infogas som en del av 
kommunens budget för 2021 . 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag tills ign 
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Kf § 100 

Delgivningar 

2020-09-24. Nerikes Brandkår - Delårsrapport 2020-07-31. 
(dnr ks2020-425) 

2020-09-24. Nerikes Brandkår - Revisorernas granskning av 
delårsrapport 2020-07-31 (dnr ks2020-425) 

2020-10-16. Revisorerna - Revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
(dnr ks2020-460) 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! lägga delgivningarna till handlingarna. 

lj rfjJign 
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Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 21/10 2020 

Ledamöter Narvarande Omröstning 

beslutande § 90 I § 91 § 92 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson -
Jonas Akerman X x- X X 

Ulla Bergström §§92-100 X X 

Ursula Steffensen -
Camilla Sörman -
Håkan Boman X X X X 

Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson -
Anna Karlsson X X X X 

Anita Rundqvist -

Hans Knutsson -
M Tom Rymoen X X X X 

Bengt Svensson X X X X 

Håkan Kangert -
Eric Viduss -

Eija Ahonen Pettersson X X X X 

SO Andreas Vidlund (-) -
Conny Alfredsson X X X X 

Birgitta Ahl -
Ove Göthlin (-) -

C Marita Simpson, 1:e vice ordf X X X X 

Susanne Forsberg X X X X 

Jörgen Sllteraas -
LPO Pia-Maria Johanssonj~v §§ 92-93 X X X 

Bengt Magnusson §§ 86-96 X X X X 

Maria Blomqvist -

NP Lars-Erik Larsson -
Rutger Ahlbeck, 2: vice ordf X X X X 

Jan Rylander X X X X 

V Therese Hoikkala Lindqvistjav § 91 X X X 

Jonatan TjMer -
KO John SundelI -
L Birqitta Borq -
MP Jasmine Ivarsson -

S Per Andreasson, ordförande X X X X 
Antal 

16 6 9 5 9 10 5
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III NORA 
"'''' KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 
NaRA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 21/10 2020 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut

& 90 & 91 1&92ande 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nei Avs 

S Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson X X X X 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg §§ 86-91 X X X 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland 1-) 

M Christer Haggqvist 

Britt Alderholm 

Moraan Hedlund 

SO Vakant 

Vakant 

C Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

LPO Anna Berggren §§ 92-93 97-100 X X 

Klara Sandbera 

NP Gunnar Rosendahl (-) 

Anders Stiafur 

V Björn Folkesson §§ 91 94-100 X X 

Eva Haldert 

KO Gilite Rugerero X X X X 

Klas Enaholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X X X 

Petra Kaller 

Lars-Erik larsson (NP) (en l kvittning) X 

Antal 6 1 1 3 2 3 2 2 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 21/10 2020 
Ledamöter Närvarande Omröstninq 

beslutande IIS 93 § 95 § 
Nej NejJa Avs Ja Avs AvsNer Ja 

S Solveig Oscarsson -
Jonas Akerman X X X 

Ulla Bergström §§92-1 00 X X X 

Ursula Steffensen -
-Camilla Sörman 

Håkan Boman X X X 

Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson -
Anna Karlsson X X X 

Anita Rundqvist -
Hans Knutsson -

M Tom Rymoen X X X 

Bengt Svensson X X X 

Håkan Kangert -
Eric Viduss -
Eiia Ahonen Pettersson X X X 

SD Andreas Vidlund (-) -
Conny Alfredsson X X X 

Birgitta Ahl -
Ove Göthlin l-l -

C Marita Simpson, 1:e vice ordf X X X 

Susanne Forsberg X X X 

Jörqen Säteraas -
Pia-Maria Johansson j~v §§ 92-93LPO X X 

Bengt Magnusson §§ 86-96 X X X 

Maria Blomqvist -

NP Lars-Erik Larsson -
Rutger Ahlbeck, 2: vice ordf X X X 

Jan Rvlander X X X 

V Therese Hoikkala Lindqvistj~v § 91 X X 

Jonatan Tiäder -
KO John SundelI 

L Biraitta Bora -
MP Jasmine Ivarsson -

XX XPer Andreasson, ordförandeS 
Antal 10 551016 



I_ NORA
,!; ,!; KOMMUN 

Närvaro - och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 21/10 2020 

S 

M 

SO 

C 

LPO 

NP 

V 

KO 

L 

MP 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg §§ 86-91 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland l-l 

Christer H<'lggqvist 

Britt Alderholm 

Morgan Hedlund 

Vakant 

Vakant 

Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

Anna Berggren §§ 92-93 97-100 

Klara Sandbero 

Gunnar Rosendahl (-) 

Anders Stiqfur 

Björn Folkesson §§ 9194-100 

Eva Haldert 

Gilite Rugerero 

Klas Enqholm 

Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

Jan Larsson 

Petra K<'lller 

Lars·Erik Larsson (N P) (enl kvittning) 

Antal 

Närvarande Närvarande 
beslutande ej beslut-

I§ 93 ande 
Ja 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

6 1 2 

Nej 

X 

X 

2 

Orl]röstninq 

ISi 95 
Avs Ja Nej Avs 

X 

X 

X 

X 

2 2 

& 
Ja Nej Avs 
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