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NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 2 

Ks § 1 dnr ks2023-019 

Information om delegationsordning för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12, att anta ny politisk 
organisation från och med den nya mandatperioden. 

Den nya organisationen innebär att nämnder inrättas för bildningsområdet 
och det sociala området istället för de utskott och den individnämnd som 
tidigare funnits. 

Den nya politiska organisationen innebär också att nya reglementen styr 
ansvarsfördelningen mellan kommunens olika nämnder och att nya delega
tionsordningar behöver tas fram för att avspegla ansvarsfördelningen enligt 
reglementena och bidra till en effektiv kommunal verksamhet. 

Nya delegationsordningar för kommunstyrelsen såväl som för bildnings
nämnden och socialnämnden är under arbete och har ännu inte färdigställts. 
Till dess att en ny delegationsordning är framtagen kommer kommun
styrelsens nuvarande delegationsordning att fortsätta gälla. 

Pia-Maria Johansson (LPo) framför att förslagen till delegationsordningar går 
ut på remiss eller kommer ut till ledamöterna i god tid, mer än en vecka, 
innan sammanträdena så att synpunkter kan lämnas in. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att informationen tas till protokollet. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande V 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 3 

Ks § 2 dnr ks2022-070 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente och 
arbetsordning 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2022, § 121, bland 
annat att anta reglemente för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 

Mikael Wahlberg (S) föreslår på att kultur- och fritidsutskottets icke tjänst
görande ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Susanne Forsberg (C) föreslår att icke tjänstgörande ersättare i kommun
styrelsens arbetsutskott har närvarorätt och yttranderätt. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ajourneras under 30 minuter. 

Efter avslutad ajournering fortsätter sammanträdet. 

Yrkanden 
Mikael Wahlberg yrkar på att icke tjänstgörande ersättare i kultur- och fritids
utskottet samt i kommunstyrelsen arbetsutskott har närvarorätt 

samt att närvarorätt, sk insynsplats, finns i kultur- och fritidsutskottet på 
samma villkor som i styrelser och nämnder enligt § 28 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Kommunstyrelsen ordförande ställer Mikael Wahlbergs yrkande under 
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning enligt 
Mikael Wahlbergs yrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande v 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -11 4 

Ks § 3 dnr ks2022-435 

Beslut om tider för sammanträden med kommunstyrelsen, dess 
arbetsutskott samt kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2022, § 129, om samman
trädesplan för kommunstyrelsen, dess utskott samt kultur- och fritidsutskottet 
enligt följande. 

Kommunstyre/sen 
11 januari, 8 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 6 september, 11 oktober, 
15 november och 13 december. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (fd ledningsutskott) 
25 januari, 8 mars, 13 april , 16 maj , 23 augusti , 27 september, 25 oktober 
och 30 november. 

Kultur- och fritidsutskottet 
31 januari, 7 mars, 4 april, 11 maj, 25 augusti, 19 september, 24 oktober och 
28 november. 

Under kommunstyrelsens behandling 

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsutskottets sammanträden den 
11 maj flyttas till den 9 maj vilket godkänns. 

Förslag är framtaget på sammanträdestider enligt följande. 
Kommunstyrelsen kl 9.00-15.00 
Arbetsutskottet kl 8.30-12.00 
Kultur- och fritidsutskottet kl 9-11 . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 11 maj flyttas till den 
9 maj samt 

att kommunstyrelsens sammanträder mellan kl 9.00-15.00, arbetsutskottet 
mellan 8.30-12.00 samt kultur- och fritidsutskottet mellan 9.00-11.00. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande" 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 5 

Ks § 4 dnr ks2023-020 

Val av sju ledamöter och fem ersättare till kultur- och fritids
utskottet för tiden 2023-2026 

Ledamöter 
Annelie Kammerland (S) 
Carina Dickens Nilsson (KO) 
Eva Turesson (M) 
Per Andreasson (S) 
Aarne Vaatho (LPo) 
Lars-Erik Larsson (NP) 
Kristina Haglund (C) 

Ersättare 
Malcom Eriksson (M) 
Therese Lundmalm (S) 
Ursula Steffensen (S) 
Kaj Björåsen (LPo) 

Ordförande: Anneli Kammerland 

Vice ordförande: Carina Dickens Nilsson 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja ovanstående ledamöter och ersättare till kultur- och fritdsutskottet 
samt 

att välja ovanstående ledamöter till ordförande och vice ordförande. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 6 

Ks § 5 dnr ks2023-020 

Val av sju ledamöter och fem ersättare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för tiden 2023-2026 

Ledamöter 
Mikael Wahlberg (S) 
Anna Karlsson (S) 
Dan Pierre (M) 
Eija Ahonen (M) 
Pia-Maria Johansson (LPo) 
Jan Rylander (NP) 
David Stansvik (V) 

Ersättare 
Bengt Svensson (M) 
Hans Knutsson (S) 
Johannes Kärki (S) 
Susanne Forsberg (C) 
Monika Aune (MP) 

Ordförande: Dan Pierre för åren 2023 och 2025 
Mikael Wahlberg för åren 2024 och 2026 

Vice ordförande: Mikael Wahlberg för åren 2023 och 2025 
Dan Pierre för åren 2024 och 2026 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja ovanstående ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt 

att välja ovanstående ledamöter till och ordförande och vice ordförande. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-01-11 7 

Ks § 6 dnr ks2023-020 

Val av två ledamöter till Regionala samverkansrådet för tiden 
2023-2026 

Ledamöter 
Dan Pierre (M) 
Mikael Wahlberg (S) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamöter välja enligt ovanstående. 

Justerares sign ]i Protokollsutdrag till 

~ 
Utdragsbestyrkandel./ 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Juster~ sign 

Utdragsbestyrkande I' 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 8 

Ks § 6 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot och en ersättare till Samverkansrådet för socia 
välfärd och vård för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Anna Karlsson (S) 

Ersättare 
Eva Karlsson (LPo) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot och ersättare välja enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 9 

Ks § 8 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot och en ersättare till Samverkansrådet för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Mikael Wahlberg (S) 

Ersättare 
Susanne Forsberg (C) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot och ersättare välja enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 10 

Ks § 9 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot och en ersättare till Samverkansråd för kultur 
för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Anneli Kammerland (S) 

Ersättare 
Monica Aune (Mp) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot och ersättare välja enligt ovanstående. 

Justerares sign 

~ /J? 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande I 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-01-11 11 

Ks § 10 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot och en ersättare till Samverkansråd för 
folkhälsa för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Anna Karlsson (S) 

Ersättare 
Pia-Maria Johansson (LPo) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot och ersättare välja enligt ovanstående. 

Justerares sign JJ? 
Protokollsutdrag till 

~ 
Utdragsbestyrkande "" 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-11 

Ks § 11 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot och en ersättare i Tursam i Bergslagen 
ekonomisk förening till och med 2023-12-31 

Ledamot 
Mikael Wahlberg (S) 

Ersättare 
(Tillsätts av oppositionen vid nästa sammanträde) 

Sida 

12 

Styrelsen ska också bestå av en tjänsteperson men platsen lämnas för 
tillfället vakant. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot välja enligt ovanstående. 

Justerares sign 

)J? 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande v 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 13 

Ks § 12 dnr ks2023-020 

Val av två ledamöter och två ersättare till Kommunala handikapp 
rådet för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Kent Nilsson (S) 
Jan Rylander (NP) 

Ersättare 
Ursula Steffensen (S) 
Kaj Björåsen (LPo) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamöter och ersättare välja enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 14 

Ks § 13 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot och en ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Kent Nilsson (S) 

Ersättare 
Pia-Maria Johansson (LPo) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot och ersättare välja enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande • 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 15 

Ks § 14 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot och en ersättare till Länets demokratinätverk 
för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Eija Ahonen Pettersson (M) 

Ersättare 
Marita Simpson (C) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot och ersättare välja enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

cq: 
Utdragsbestyrkande 11 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 16 

Ks § 15 dnr ks2023-020 

Val av en ledamot till styrelsen för Business Region Örebro, BRO 
för tiden 2023-2026 

Ledamot 
Dan Pierre (M) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot välja enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

<er 
Utdragsbestyrkande v 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -11 17 

Ks § 16 dnr ks2023-021 

Förslag till avtalssamverkan i norra länsdelen för Familjesamver
kansteam 

Under våren 2022 beslutade ledningsgruppen för FamSam att utreda möjlig
heterna för projektet FamSam att fastställas och etableras som permanent 
verksamhet. I utredningen gavs förslaget att FamSam organisatorisk ska 
ingå i Folkhälsoteamets organisation. 

Bedömningen bakom förslaget grundar sig på att FamSam genom att 
organisatoriskt ligga i Folkhälsoteamets verksamhet gynnas genom att 
Folkhälsoteamets uppdrag kan främja och stärka FamSams uppdrag. Om 
FamSam organisatoriskt tillhör Folkhälsoteamet blir de organisatoriskt mer 
centralt placerade då folkhälsoteamet och folkhälsochef är underställda 
samtliga kommunchefer/kommundirektörer som är tillika styrgrupp för 
folkhälsoteamet. 

FamSam blir även naturlig part till länsdelsgruppen då folkhälsochef ingår i 
den grupperingen. Gentemot respektive kommuns ledningsgrupp får de 
också en naturlig ingång då folkhälsochef regelbundet har en dialog och 
möten med respektive kommunledning. Effekten av att FamSam organisa
toriskt tillhör Folkhälsoteamet antas bli en mer fungerande och effektivare 
samverkan för linjeverksamheter. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta ett beslut 
om att erbjuda familjesamverkansteam till norra Örebro läns kommuner 
genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen. 

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 
1. Att kommunstyrelsen i Nora kommun erbjuder norra länets kommuner och 
Region Örebro län avtalssamverkan angående Familjesamverkanteamet, 
enligt 9 kap. 37 § kommunallagen. 
2. Att Nora kommun blir värdkommun 
3. Att Familjesamverkansteamet organisatoriskt ingår i Folkhälsoteamet 
4. Att de kostnader som Familjesamverkansteamet medför ska bekostas 
genom intäkter från de deltagande kommunerna samt regionen. 
5. Att avtalskommunerna beslutar om när och hur övriga kommuner kan 
ansluta i efterhand, om inte samtliga kommuner ansluter från början . 

Under kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Anna Karlsson (S) och ordföranden yrkar bifall till förslaget. 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag och att socialförvaltningen istället 
får 300 000 kronor för att anställa en socionom. 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att ärendet ska avgöras av kommun
fullmäktige. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande /I 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 18 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag 
mot avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande 
om avgörande i kommunfullmäktige och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsen i Nora kommun erbjuder norra länets kommuner 
och Region Örebro län avtalssamverkan angående Familje
samverkanteamet, enligt 9 kap. 37 § kommunallagen. 

2. att Nora kommun blir värdkommun 

3. att Familjesamverkansteamet organisatoriskt ingår i Folkhälsoteamet 

4. att de kostnader som Familjesamverkansteamet medför ska bekostas 
genom intäkter från de deltagande kommunerna samt regionen. 

5. att avtalskommunerna beslutar om när och hur övriga kommuner kan 
ansluta i efterhand, om inte samtliga kommuner ansluter från början. 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo) Aarne Vaatho (LPo), Johan Hedman (SO) och 
Jan Rylander (NP). 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande-' 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-11 

Ks § 17 dnr ks2023-022 

Information om utbildning och information om kommun
styrelsens verksamhetsområden 

Sida 

19 

Kommunstyrelsen kommer löpande under året att få information och 
utbildning inom kommunstyrelsens olika ansvarsområden. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att informationen tas till protokollet 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande V 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -11 20 

Ks § 18 dnr ks2022-497 

Förslag till öppna sammanträden för kommunstyrelsen 

David Stansvik (V) initierar ett ärende om att kommunstyrelsens samman
träden ska vara offentliga. Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens före
gående sammanträde den 2 november 2022. Ärendet överlämnades till 
kommunstyrelsens första sammanträde 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 1997, § 93, att kommun-
-styrelsen och nämnderna får ha öppna sammanträden vilket kommun
styrelsens möte var till september 2019. 

Den 11 september 2019, § 101, beslutade kommunstyrelsen att samman
trädena i kommunstyrelsen inte ska vara offentliga. 

David Stansvik (V) anser att om kommunstyrelsens sammanträden är öppna 
det vill säga offentliga, så befrämjas den kommunala demokratin. Detta 
väger tyngre än skälen att behålla den nuvarande ordningen med stängda 
sammanträden. 

David Stansvik föreslår; "att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att medge att kommunstyrelsen kan besluta om att sammanträdena i 
kommunstyrelsen skall vara offentliga, att sammanträdena i kommun
styrelsen skall vara offentliga, att, givet kommunfullmäktiges medgivande, 
kommunstyrelsen beslutar att sammanträdena i kommunstyrelsen i fort
sättningen skall vara offentliga, dock med iakttagande av kommunallagens 
bestämmelser för offentlighet och sekretess. " 

Under kommunstyrelsens behandling 

Då kommunfullmäktiges beslut från 1997 fortsatt gäller föreslår ordföranden, 
utifrån David Stansviks initiativ, att kommunstyrelsens sammanträden i 
fortsättningen ska vara öppna, dock ska kommunallagens bestämmelser 
följas vad gäller offentlighet och sekretess. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens sammanträden i fortsättningen ska vara öppna, dock 
med hänsyn taget till kommunallagens bestämmelser om offentlighet och 
sekretess. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande // 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 21 

Ks § 19 dnr ks2023-023 

Ärende väckt enligt initiativrätten - Alntorps ö 

Monica Aune (Mp) har väckt ett ärende enligt 4 kapitlet, 22 paragrafen i 
kommunallagen. 

Ärendet gäller avverkning på Alntorps ö vilket kommunstyrelsen fattade 
beslut om den ?september 2022, § 102. 

Monica Aune föreslår kommunstyre/sen 

att snarast möjligt lämnar in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen för 
avverkning på Alntorps ö 

att ta fram ett fullständigt ekonomiskt underlag för en kommande avverkning 
samt 

att pausa all övrig verkställighet i fråga om avverkning på Alntorps ö till 
dialogmöte med allmänheten har hållits. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning . 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande V 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-11 

Ks § 20 dnr ks2023-024 

Ärende väckt enligt initiativrätten - Lokal för kommun
fullmäktiges sammanträden 

Sida 

22 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Bengt Magnusson (LPo) har väckt ett 
ärende enligt 4 kapitlet, 22 paragrafen i kommunallagen. · 

Ärendet gäller lokal för kommunfullmäktiges sammanträden. 

Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson föreslå kommunstyrelsen 

att ta en diskussion med Nora Stadshotell i syfte att åter förlägga kommun
fullmäktige dit samt 

att därefter föra ärendet vidare till fullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning . 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

UtdragsbestyrkandeV 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 23 

Ks § 21 dnr ks2023-025 

Ärende väckt enligt initiativrätten - Åhörararvode 

David Stansvik (V) har väckt ett ärende enligt 4 kapitlet, 22 paragrafen i 
kommunallagen. 

David Stansvik (V) föreslår att kommunstyre/sen föreslår kommun
fullmäktge 

att införa ett arvode för de medborgare som kommer och lyssnar på 
kommunfullmäktige sammanträden, dock inte till fullmäktiges ledamöter 
eller tjänstepersoner. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-01-11 24 

Ks § 22 

Delegations beslut 

Inga delegationsbeslut redovisades denna gång. 

Justerares sign 

)JP 
Protokollsutdrag till 

~ 
Utdrags bestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-01-11 25 

Ks § 23 

Delgivningar 

Inga delgivningar redovisades denna gång. 

Justerares sign }!J 
Protokollsutdrag till 

~ 
Utdragsbestyrkande v 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

UtdragsbestyrkandEY 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-11 26 

Ks 24 dnr ks2023-026 

Kommundirektören informerar 

Kommundirektören informerade kort om 
• Kollektivtrafik 
• Näringslivsstrategin 

Inspektion på Karlsängskolan 

Kommundirektören samt skolchefen informerade om Skolinspektionens 
inspektion på Karlsängsskolan där Skolinspektionen gav skarp kritik till 
skolan. 

Enligt kommundirektören pågår arbete med olika åtgärder på olika nivåer. 
Under våren 2023 ska bland annat ledningsorganisationen ses över. Skolan 
har till viss del kompetensbrist. Bland annat har tjänst som specialpedagog 
köpts in. 

Enligt skolchefen behövs nya förhållningssätt, bland annat dokumentation. 
En handlingsplan ska presenteras på bildningsnämndens första möte. 

Protokollsutdrag till 



NORA 
KOMMUN 

Ledamöter 

Vrd f Mikael Wahlberg (S) 

Ord f Dan Pierre (M) 

Anna Karlsson (S) 

Johannes Kärki (S) 

Annelie Kammerland (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Bengt Svensson (M) 

Carina Dickens (KD) 

Monika Aune (MP) 

Lars Eriksson (V) 

Susanne Forsberq (C) 

Jan Rylander (NP) 

Bengt Magnusson (LPo) 

Pia-Maria Johansson (LPo) 

Johan Hedman (SD) 

§§ 16-24 

Antal 

Närvaro~och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 11/1 2023 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- § § 

slut Ja Nej Avs Ja Nej 

X 

X 

X 

-

X 

X 

X 

-

X 

-

X 

X 

§§ 1-15 X 

X 

X 

Ersättare 

Hans Knutsson (S) X 

Therese Lundmalm (S) X 

Per Andreasson (S) 

Ursula Steffensen (S) X 

Eva Turesson (M) 

Malcolm Eriksson (M) X 

Aarne Vaahto (LPo) § X 

Lars-Erik Larsson (NP) 

David Stansvik (V) X 

Conny Alfredsson (SD) X 

Avs 
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