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Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2021
Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 .

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm)
26 januari
24 augusti
25 mars
28 september
4 maj
19 oktober
9 november
Socialutskottet (tisdag em)
26 januari
24 augusti
25 mars
28 september
4 maj
19 oktober
9 november
Ledningsutskottet (onsdag fm)
27 januari
25 augusti
24 mars
29 september
5 maj
20 oktober
21 oktober (torsdag) budgetberedning, heldag
10 november
Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em)
27 januari
25 augusti
24 mars
29 september
5 maj
20 oktober
10 november
Kommunstyrelsen (onsdag fm)
10 februari
8 september
14 april
13 oktober
26 maj
3 november
24 november, budget
Kommunfullmäktige (onsdag kväll)
24 februari
22 september
24 april, inkl bokslut
27 oktober
9 juni
17 november
8 december
9 december, budget
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Under utskottets behandling av ärendet informerar ordförande om att
utskottet på dagens sammanträde ska behandla ett förslag till uppdrag om
att se över budgetprocessen.
Ordföranden föreslår därför att de datum i sammanträdesplanen som är
planerade för budgethantering, dvs 21 oktober och 9 december stryks från
planen. Dessutom stryks "budget" och "inkl bokslut" vid datumen
24 november och 24 april. Fullmäktiges mötesdatum den 24 april ändras
också till den 28 april.
Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm)
26 januari
24 augusti
25 mars
28 september
4 maj
19 oktober
9 november
Socialutskottet (tisdag em)
26 januari
24 augusti
25 mars
28 september
4 maj
19 oktober
9 november
Ledningsutskottet (onsdag fm)
27 januari
25 augusti
24 mars
29 september
5 maj
20 oktober
10 november
Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em)
27 januari
25 augusti
24 mars
29 september
5 maj
20 oktober
10 november
Kommunstyrelsen (onsdag fm)
1O februari
8 september
14 april
13 oktober
26 maj
3 november
24 november
Kommunfullmäktige (onsdag kväll)
24 februari
22 september
28 april
27 oktober
9 juni
17 november
8 december
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar sekreteraren att
det är fel datum i planen för barn- och ungdomsutskottets och socialutskottets möten i mars. Det ska vara 23 mars och inte 25 mars.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att bokslutet ska behandlas i fullmäktige
i mars i stället för i april. Dessutom yrkar Pia-Maria Johansson på att målen
ska behandlas i kommunstyrelsen i maj och på fullmäktige i juni samt att
delårsrapporten ska behandlas i början av september.
John Sundell (KD) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkandet och finner att
det avslås.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten enligt
följande.
Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm)
26 januari
24 augusti
23 mars
28 september
4 maj
19 oktober
9 november
Socialutskottet (tisdag em)
26 januari
24 augusti
23 mars
28 september
4 maj
19 oktober
9 november
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Ledningsutskottet (onsdag fm)
25 augusti
27 januari
29 september
24 mars
20 oktober
5 maj
10 november
Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em)
25 augusti
27 januari
29 september
24 mars
20 oktober
5 maj
10 november
Kommunstyrelsen (onsdag fm)
8 september
10 februari
13 oktober
14 april
3 november
26 maj
24 november

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna sammanträdesplan för fullmäktige enligt nedan.
Kommunfullmäktige (onsdag kväll)
22 september
24 februari
27 oktober
28 april
17 november
9 juni
8 december
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och
Conny Alfredsson (SD) reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons
yrkande.
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Fastställelse av utdebitering för år 2021
Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara
oförändrad för år 2021, dvs 22,25 kronor, vilket godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2021 till 22,25 kronor.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på
att den kommunala skattesatsen höjs med 40 öre till 22.65 kronor.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot David Stansviks
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa

2021
Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall.
Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 70.
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa
för 2021.
Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänsteperson från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner.
Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar representanter
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om ärendet.
Förslaget till avfallstaxa innebär att
• Tömning av enskilt avlopp inklusive 4 kubikmeter och 20 meter slang höjs
med 96 kronor per tömning till 1 293 kronor per tömning.
• Avgiften för volymtillägg höjs med 25 kronor per kubikmeter till 286 kronor
per kubikmeter.
• Tilläggsavgift för administrationsavgift vid byte av tömningsintervall ökar
med 5 kronor per tillfälle till 115 kronor per tillfället.
Eija Ahonen Pettersson (M) föreslår att den s.k. avfallsgruppen ska se över
avgiften för företagsbiljett för företag, verksamhet och förening . Gruppen ska
också se över den gemensamma hemsidan så att den är aktuell samt om det
går att ordna så att allmänheten får tillgång till återvinningscentralen dygnet
runt.
Pia-Maria Johansson (LPo) föreslår att avfallsgruppen även får se över om
grundavgiften kan vara densamma för de med fritidshus som de som bor
permanent i området.
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Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna
Eija Ahonen Petterssons och Pia-Maria Johanssons förslag till
avfallsgruppen, vilket godkänns.
Ordföranden föreslår också att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att anta förslag till Avfallstaxa 2021, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna Eija Ahonen Petterssons och Pia-Maria Johanssons förslag till
avfallsgruppen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Avfallstaxa 2021.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2021, brukningstaxa
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och hur
avgifterna ska beräknas.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig ekonomisk
planering som visar en prognos för de 15 närmaste åren. Syftet med
prognosen är att kunna planera en så jämn taxeutveckling som möjligt och
att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Prognosen tar hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar.
Trots att arbetet med långsiktig planering fortsätter för att få en så jämn
taxeutveckling som möjligt visar det sig att under de senaste åren har skett
en minskad förbrukning hos abonnenterna vilket leder till minskade intäkter.
Det har inneburit att de taxehöjningar som genomförts under de senaste
åren inte gett de resultat som förbundet räknat med. Därför behöver taxan
höjas mer än vad tidigare prognoser visat.
Fonden visar inte heller det resultat som förbundet räknat med för att kunna
användas till de stora investeringarna förbundet står inför de kommande
åren.
I årets prognos beräknas det bli 32 nytillkomna abonnenter samt en minskad
förbrukning med 1 procent per år under 2020-2025. I prognosen beräknas
också en ökning på 3 procent på personal-, material-, entreprenad- och
övriga drifts och underhållskostnader. Räntan för nytillkomna investeringar
beräknas till 1,25 procent och för befintliga investeringar till 1,75 procent.
Prognosen visar en höjning med 19 procent för 2021.
En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning med 1 454
kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter höjning, blir 9 006
kronor inklusive moms.
Ett flerfamiljshus, med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 kubikmeter per år
får en ökning med 18 118 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år,
efter höjning, blir 87 152 kronor, inklusive moms.
I taxans paragraf 14.3 som gäller abonnemang där inte det förbrukade
vattnet mäts utan debiteras en schablonförbrukning, sänks den antagna
förbrukningen från 250 kubikmeter till 150 kubikmeter per lägenhet.
J usterares sig n
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Taxans paragraf 18, övriga avgifter, tex frusen vattenmätare, avstängning av
vatten mm lämnas oförändrad .
Enligt prognosen för 2021 kommer höjningen av taxan att ge ett överskott
som kommer att läggas till fonden och användas mellan åren 2022 till 2023.
Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 64.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukningstaxa för
VA 2021.
Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänsteperson från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar representanter
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om ärendet.
Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 64.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukningstaxa för
VA 2021.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till VA-taxa 2021, brukningstaxa.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2021, anläggningstaxa
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp och hur avgifterna
beräknas.
Förslaget innebär oförändrad taxa för år 2021 med undantag för
paragraf 5.1 d. Där fanns tidigare en avgift för lägenhet 1-8 och en reducerad
avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget finns endast en avgift oavsett antal
lägenheter.
Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 63.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till anläggningstaxa
för VA 2021.
Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänsteperson från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar representanter
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om ärendet.
Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 63.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till anläggningstaxa
för VA 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till VA-taxa 2021, anläggningstaxa.
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Förslag till personuppgiftsstrategi
Kommundirektören och kanslichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet.
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning.
Förslaget till personuppgiftsstrategi beskriver Nora kommuns hantering av
personuppgifter på övergripande nivå. Strategin ska garantera att kraven i
dataskyddsförordningen och övrig gällande lagstiftning följs. Strategin gäller
vid all behandling av personuppgifter inom Nora kommun och kompletterar
övriga styrdokument. Den gäller för samtliga nämnder och styrelser,
förvaltningar, medarbetare och förtroendevalda och även för de
kommunala bolagen samt i de fall där andra hanterar personuppgifter för
kommunens räkning . Eftersom strategin omfattar samtliga verksamheter
finns inte utrymme för att besluta om lokala avvikande regler.
Nora kommun samverkar och har ett gemensamt dataskyddsombud med
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt kommunerna Lindesberg,
Ljusnarsberg och Hällefors. Myndigheterna har valt att ha gemensamma
styrdokument för att öka effektiviteten och för att ha en enklare samverkan i
dessa frågor. överenskommelse om gemensamma styrdokument är reglerad
i samverkansavtal om dataskydd, daterat den 28 maj 2020.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Personuppgiftsstrategi för Nora kommun.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Uppdrag om att ta fram förslag på förändrad budgetprocess
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag
till förändrad budgetprocess.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till förändrad
budgetprocess.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträd esdatum

2020-10-28

Kommunstyrelsen

Ks § 148
Sbu § 39

Sida

219

dnr 2019-219

Samrådshandling för tillägg gällande landskapsutveckling i
strandnära lägen (LIS)
Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i
uppdrag att ta fram ett tillägg till översiktsplanen (TÖP) för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Samhällsbyggnadsförvaltningen har
anlitat KLARA Arkitekter som projektledare. Styrgrupp är representanter
från politiska partier i Nora kommun och SBU. Arbetsgruppen består av
tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen- och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tjänstepersoner från Nora kommun samt
externa konsulter.
Varje kommun ska, enligt 3 kap. PBL, ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. översiktsplanen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Tillägg till översiktsplanen kan
tas fram för att täcka in ytterligare tematiska ämnen eller områden i
kommunen, som exempelvis LIS-områden.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen för att stimulera den lokala och
regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden
och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det
enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett
upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som
uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § MB.
Föreslagna LIS-områdena omfattar sammanlagt ca 320 hektar mark och
10,3 ha överlappar med betesmark och 23,6 ha överlappar med åkermark.
Det är drygt 10 procent av marken inom LIS-områdena som utgörs av
betesmark och åkermark.
Under perioden hösten 2019 fram till hösten 2020 har samrådshandlingar
arbetats fram. Planförslaget föreslås nu att skickas ut på samråd enligt
3 kap. 8 § PBL. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Till planförslaget finns en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och en NVI
(naturvärdesinventering) framtagna av externa konsulter som underlag till
planen.
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Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att sända ut planförslaget för TÖP LIS Nora samt tillhörande underlag på
samråd under perioden november till december 2020.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr 2019-370

Försäljning av fastigheten Stensnäs 1:93 för bostads bebyggelse
Kommunstyrelsen har 2019-10-16 beslutat teckna markanvisningsavtal med
O8OS Mark AB som syftar till bygg nation av bostäder vid Klotstigen i Nora.
Avtalet ger O8OS rätt att förvärva markområdet när förutsättningarna enligt
avtalet är uppfyllda. Markpriset för området med byggrätt om c:a 4000 kvm
BTA är totalt 2 800 000 kronor enligt avtalet.
Förutsättningarna enligt markanvisningsavtalet är nu uppfyllda och
försäljningen av fastigheten kan därmed genomföras.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till 556070-7464 O8OS Mark AB 574 85 Vetlanda försälja fastigheten
Stensnäs 1:93 för 2 800 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr KS2020-396

Sammanställning avvikelser första halvåret 2020
Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska eller
borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig komponent i
ledningssystem för kvalitet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt avvikelser inom
äldreomsorgen och funktionsstöd för halvåret 2020.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen och
funktionsstöd för halvår 2020

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr KS2020-380

Förslag till avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt avgift
för gravsättning
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt
förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. Individ- och familjeomsorgen har ansvaret för boets provisoriska förvaltning till dess nämnden
spårat och underrättat dödsbodelägare. Utgångspunkten är att kommunens
förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt. Kommunen har
också en skyldighet enligt begravningslagen att ordna med gravsättning i de
fall det saknas någon som kan ordna med det. Enligt gällande lagstiftning har
kommunen rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för
dödsboförvaltning och för gravsättning.
Nora kommun har tidigare inte fattat beslut om att ta ut avgift för dödsboförvaltning eller gravsättning. Kommunen har tidigare inte tagit ut någon
avgift för tillfällig dödsboförvaltning eller för gravsättning. Arbetet med tillfällig
dödsboförvaltning kan vara mycket tidskrävande. I många fall ska kontakter
tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare, fastighetsägare m.fl. Enligt
utredarens bedömning är det därför lämpligt att ta ut ersättning för denna typ
av verksamhet. Ett vanligt ärende kräver vanligtvis inte mer än fem timmars
arbete vid tillfällig dödsboförvaltning.
Förslaget är därför att kommunen ska ta ut ersättning för allt arbete vid
tillfällig dödsboförvaltning då det saknas arvingar och för administrationen av
gravsättning. Detta bedöms också vara förenligt med likställighetsprincipen.
Ersättningen ska motsvara kommunens självkostnad. Förslaget är att ta ut
0,6 procent av prisbasbeloppet per timme. Med nuvarande prisbasbelopp blir
det en avgift på 286 kronor per timme.
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Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Nora kommun tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för
provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt
nedlagd handläggningstid, ska det tas ut en ersättning med 0,6 procent
x gällande prisbasbelopp/timme. Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en
halvtimme tas ingen avgift ut. Därutöver tas ersättning för direkta utlägg som
kommunen haft för att utföra sitt uppdrag
att Nora kommun har rätt att ta ut en timtaxa för dödsboförvaltning respektive
gravsättning från och med den 1 januari 2021 samt
att debitering för dödsboförvaltning och gravsättning ska ske för alla timmar
handläggare utfört arbete för dödsboförvaltning och/eller gravsättning. Detta
gäller även när det saknas arvingar och den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller
Allmänna arvsfonden.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr KS2018-438

Förslag till förlängd projekttid och delfinansiering av Familjesamverkansteam i Norra Örebro län (FamSam)
Projektledare har av Ledningsgruppen för Familjesamverkansteamet
(FamSam) fått i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse och lämnar
härmed sitt yttrande.
I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att var
för sig tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan.
Genom samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de
investerar. 2018 tog arbetsgruppen för psykisk hälsa, i linje med intentionen
i överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en modell för ett Familjesamverkansteam i norra länsdelen.
Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen ett neutralt
samverkansstöd. Teamet utgörs av ett tvärprofessionellt team där psykolog,
socionom och sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens
att tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare kunna
identifieras och det skapas ett bra underlag för konsultationsmöjligheter.
Hittills har 37 individer (varav 6 från Nora kommun) varit aktuella i
verksamheten.
Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid
tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så har Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge som det var planerat. Tiden för att
utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, varför endast ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och sammanställas i en rapport årsskiftet
2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en försvårande faktor för
att få ett rättvist slutresultat. Med en förlängd projekttid skulle verksamheten
få mer tid på sig att ta sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i
verksamheterna som de finns till för och landa i rådande förutsättningar för
att i slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag.
FamSam-projektet har sökt ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna
som förvaltas av regional utveckling, men huruvida projektet får ta del av
dessa pengar är fortsatt oklart. För att säkerställa fortsatta ekonomiska
medel behöver det finnas en alternativ planering gällande detta som kan
aktiveras om psykisk hälsa-pengarna skulle utebli. Utifrån fördelningsnyckel
innebär det att Nora kommun delfinansierar projektet 350 966 kronor för år
2021.
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Tillsammans med Region Örebro län har kommunerna i norra länsdelen
investerat både tid och pengar i FamSam-projektet, av den anledningen bör
det ligga i alla uppdragsgivares intresse att få ta del av ett välgrundat och
genomarbetat slutresultat som ska ligga till underlag för beslut om
FamSam-projektets framtid i slutet av 2021.
Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) avslag på
förslaget. Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och
finner att utskottet beslutar att bifalla förslag till beslut.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Nora kommun delfinansierar förlängd projekttid tom 31 december 2021
för FamSam
att beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Ljusnarsberg och
Hällefors också tar beslut om att fortsätta finansiera FamSam-projektet under
2021 enligt fördelningsnyckeln . Samt att Region Örebro län fortsätter att
finansiera psykologtjänsten, överenskomna driftkostnader och tillhandahåller
projektet med tidigare överenskomna servicetjänster (såsom lokal,
konsultation, hjälp av kommunikatör) samt
att beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet hävs
om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna.
Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till förmån
för avslagsyrkandet.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson
(LPo) på avslag på utskottets förslaget.
Birgitta Borg (L) och Kent Nilsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns. Den
som bifaller utskottets förslag röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet
röstar nej.
Efter avslutad omröstning konstateras att kommunstyrelsen avgivit
10 ja-röster och 5 nej-röster.
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Kommunstyrelsen beslutar
att Nora kommun delfinansierar förlängd projekttid tom 31 december 2021
för FamSam
att beslutet träder i kraft under förutsättning att Lindesberg, Ljusnarsberg och
Hällefors också fattar beslut om att fortsätta finansiera FamSam-projektet
under år 2021 enligt fördelningsnyckeln och att Region Örebro län fortsätter
att finansiera psykologtjänsten, överenskomna driftkostnader och tillhandahåller projektet med tidigare överenskomna servicetjänster (såsom lokal,
konsultation, hjälp av kommunikatör) samt
att beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet hävs
om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna.
Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), Conny Alfredsson (SO)
och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
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Ks § 153

Oelegationsbeslut
1

2020-10-23. Kommundirektören - Beslut att utse attestanter och
ersättare. (dnr ks2020-101)

2

2020-09-17. Tf skolchef - överenskommelse med annan huvudman om
ersättning för plats i fritidshem med Örebro kommun. (dnr ks2020-300)

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträde sdatum

2020-10-28

Kommunstyrelsen

Sida

229

Ks § 154

Delgivningar
1. 2020-10-26. Energimarknadsinspektionen - Förlängning av
nätkoncession för linje. (dnr ks2017-319)
2. 2020-10-12. Trafikverket - Lägesrapport, statlig medfinansiering.
(dnr ks2019-085)
3. 2020-10-23. Nacka Tingsrätt- Mark- och miljödomstolens beslut i mål
om Järle kvarn. (dnr ks2020-256)
4. 2020-10. Kommundirektören - Svar på skrivelse om utredning om att
göra banvallen mellan Nora och Karlskoga till cykelväg. (dnr ks2020-360)
5. 2020-10-09. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens
protokoll den 30 september 2020, § 268, beslut att utse dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
(dnr ks2020-375)
6. 2020-10-22. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - E-postmeddelande om förbundets ställningstagande angående det planerade
naturreservatet Knapptorp. (dnr ks2020-423)
7. 2020-10-06. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut till Nisa utbildning
AB om dispens från förbud i terrängkörningslagen för att framföra
terränghjulingar i ledningsgator i Örebro län. (dnr ks2020-451)
8. 2020-10-07. Mälardalsrådet - Tre rapporter från infrastruktursamarbetet
En Bättre Sits. (dnr ks2020-453)
9. 2020-10-14. Upprop för det svenska landskapet från Färingtofta Norra,
ideell förening samt föreningen Svenskt Landskapsskydd till Sveriges
kommuner samt ordförandena i de politiska partierna i fullmäktige.
(dnr ks2020-457)
10. 2020-10-08. Namninsamling från personal inom omsorgen angående
kommunens projekt Heltidsresan. (dnr ks2020-459)
11. 2020-10-13. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Utdrag ur
nämndens protokoll den 7 oktober 2020, § 422, delårsrapport
januari-augusti 2020. (dnr ks2020-476)
12. 2020-10-19. Länsstyrelsen Dalarnas län - Ändringar av uppgifter i
stiftelseregistret. (ks2020-477)
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13. 2020- 10-26. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd till
ingrepp i fornlämning L 1980:931 i samband med gråbergstäkt och
skogsplantering inom fastigheten Kåfallstorp 3:10. (dnr ks2020-487)
14. 2020- 10-08. Arbogaåns vattenförbund - Kallelse till ordinarie förbundsstämma tisdagen den 27 oktober 2020.
15. 2020-10-08. Region Örebro län - Protokoll från Regionalt samverkansråd den 25 september 2020.
16. 2020-10-13. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Utdrag ur
nämndens protokoll från den 7 oktober 2020, § 423, beslut att godkänna
uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020.
17. 2020-10-13. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från
den 7 oktober 2020.
18. 2020-10-27. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen '- Utdrag ur
direktionens protokoll från den 16 oktober 2020, § 85, driftuppföljning
2020-09-30.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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dnr ks2020-032

Kommundirektören informerar
Lägesrapport, Covid-19

Stabschefen, säkerhetssamordnaren och kommunikatören fortsätter
tillsvidare att arbeta i förhöjd beredskap. Nora kommun ligger fortfarande
förhållandevis bra till vad gäller smittade och sjuka. Men medarbetarna
uppmanas att hålla i och hålla fast vid de givna restriktionerna och att arbeta
hemifrån i den mån det fungerar.

Rekrytering

Kommunikatörsstrateg - tre kandidater har intervjuats.
Kanslichef - rekryteringen pågår.
Skolchef - annonsering inom kort.
Samtliga intervjuer har skett på distans.
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KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 22/10 2020
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beslut

ej be-

§ 152

slut

Ja

Ledamöter
Ordf
V ord,

Omröstninqar

Närv,

§
Nei

X

Solveig Oscarsson (S)

X

Tom Rymoen (M)
Jonas Åkerman (S)

-

Susanne Forsberg (C)

X

Ulla Bergström (S)
Håkan Kangert (M)

-

Kent Nilsson (S)

X

Bror-Erik lsraelsson (S)

-

Hans Knutsson (S)

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

David Stansvik (V)

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

Jan Rylander (NP)

X

X

Conny Alfredsson (SO)

X

X

Benqt Maqnusson (LPo)

X

X

X

X

Ersättare
BengtSvensson(M)

X

X

Ursula Steffensen (S)

X

X

John Sundell (KO)

X

X

Margaretha Eriksson (S)

X

X

X

X

15

10

Jörgen Säteraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)

Jan Ulfberg (L)
Therese Lindqvist (V)
Fredrik Munkvold (S)
Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Vakant (S)
Andreas Vidlund (-)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Vakant (SO)
Vakant (NP)

Antal

So

5

Avs

Ja

Nej

Avs

