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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Ks § 122 Dnr ks2022-279 

Dataskyddsombudets årsrapport 2021 

Nora kommuns dataskyddsombud har sammanställt en årsrapport för Nora 
kommuns personuppgiftsbehandling under 2021 . 

I årsrapporten konstaterar dataskyddsombudet att Nora kommun behöver 
vidta ett antal åtgärder. 

Istället för en registerförteckning för Nora kommun bör varje myndighet 
ha sin egen registerförteckning. Det bör finnas tydliga rutiner för hur 
registerförteckningarna uppdateras. 
Riktlinjen för behandling av personuppgifter bör antas. 
Det låga antalet rapporterade personuppgiftsincidenter antyder att det 
finns ett utbildningsbehov i kommunen gällande 
personuppgiftsbehandling vilket bör utredas. 
Rutiner för hantering av de registrerades rättigheter bör upprättas. 
För att säkerställa informationskravet till registrerade bör 
personuppgiftsansvariga säkerställa att information och vägledning kring 
detta är förankrad hos medarbetarna. 
En inventering av samtliga personuppgiftsbiträden genomförs och 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med samtliga. 

Nora kommun har under året 2022 genomfört vissa av föreslagna åtgärder 
och påbörjat andra, men behöver fördjupa sitt arbete med 
personuppgiftsbehandling och dataskydd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att dataskyddsombudgets årsrapport 2021 läggs till handlingarna. 

2. att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra de åtgärder 
dataskyddsombudet föreslår i dataskyddsombudets årsrapport 2021 . 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Ks § 123 dnr KS2022-456 

Val av nytt dataskyddsombud 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020 § 100 att utse Nathalie 
Holvik som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Tjänsten som 
dataskyddsombud delas mellan kommunerna Hällefors, Nora, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och Lindesbergs kommun. Nathalie 
Holvik går på föräldraledighet i november och nytt ombud måste utses. 
Förslag till nytt dataskyddsombud är Laura Gashi för perioden 1 november 
2022 till 31 augusti 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Laura Gashi till dataskyddsombud för perioden 1 november 2022 till 
31 augusti 2023. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande { 

Ks § 124 
In§ 190 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

dnr ks2022-182 

Ej verkställda beslut år 2022, kvartal 2 

Sida 

193 

Enligt socialtjänstlagen 16 kap. 6h § ska individnämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistisk rapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämndens ska även lämna statistisk rapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

Rapport för år 2022, kvartal 2: 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen: 0 
Ej verkställda beslut enligt LSS: 2 

Besluten avser två beslut gällande korttidsboende. Anledningen till att 
besluten gällande korttidsboende ej verkställts är att vårdnadshavare 
tackat nej till korttidsboende på vardagar på grund av att plats ej fanns 
under helg . 

Individnämnden beslutar 
att till kommunfullmäktige överlämna ovanstående rapport för kvartal 2, 
år 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunfullmäktige överlämna ovanstående rapport för kvartal 2, 
år 2022. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

dnr ks2022-357 

Ej verkställda beslut år 2022, kvartal 3 
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Enligt socialtjänstlagen 16 kap. 6h § ska individnämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistisk rapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämndens ska även lämna statistisk rapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

Rapport för år 2022, kvartal 3: 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen: O 
Ej verkställda beslut enligt LSS: 3 

Besluten avser två beslut gällande korttidsboende och ett gällande 
servicebostad. Anledningen till att besluten gällande korttidsboende ej 
verkställts är att vårdnadshavare tackat nej till korttidsboende på 
vardagar på grund av att plats ej fanns under helg . Anledningen till att 
beslutet gällande servicebostad inte verkställts är att det saknats plats 
hos kommunen, dock fick brukaren plats på serviceboende från och med 
20220901. 

Individnämnden beslutar 
att till kommunfullmäktige överlämna ovanstående rapport för kvartal 3, 
år 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunfullmäktige överlämna ovanstående rapport för kvartal 3, 
år 2022. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 126 
Lu § 76 dnr ks2021-352 

Förslag till ledarskapspolicy 

HR-chefen har arbetat fram ett förslag till ledarskapspolicy för Nora kommun. 
Syftet med policyn är att lyfta fram det beteende Nora kommun vill att 
kommunens chefer ska uppvisa. Policyn ska också ge anställda och politiker 
en tydlighet i vilka förväntningar man kan ha på ledarskapet i Nora kommun . 

Eftersom HR-chefen inte deltog på dagens sammanträde enas utskottet om 
att ärendet förs till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning . 

Kommunstyrelsens behandling 
Pia-Maria Johansson (LPo) anser att det i ledarskapspolicyn under 
rubriken Genom att skapa sammanhang och riktning ska läggas till att: 
En chef i Nora kommun är kostnadsmedveten och verkar för och 
prioriterar kvalitet i basledet ut mot kommunens invånare. 
En chef i Nora kommun verkar för en platt organisation som stärker 
medarbetarnas mandat. 

Yrkande 
David Stansvik (V), Pia-Maria Johansson (LPo), Hans Knutsson (S) 
yrkar att ledarskapspolicyn återremitteras för omarbetning och 
förtydligande språkligt, definitionsmässigt och politiskt. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer David Stansviks (V) , Pia
Maria Johanssons (LPo) och Hans Knutssons (S) återremissyrkande 
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
återremitteras för att förtydligas språkligt och definitionsmässigt. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ledarskapspolicyn återremitteras till kommunförvaltningen för 
omarbetning och förtydligande språkligt, definitionsmässigt och 
politiskt. 

2. att kommunstyrelsens ledamöter inkommer med specifika 
synpunkter som behöver övervägas under ärendets återremittering . 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 127 
Lu § 78 dnr ks2022-438 

Begäran om omfördelning av Nora kommuns totala 
borgensåtagande för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB 

Verkställande direktören för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB har 
överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommun har idag ett borgens
åtagande för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB på sammanlagt 
620 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2018, § 91, att borgens
åtagandet är uppdelat och gäller med 248 miljoner kronor för Norabostäder 
AB och 372 miljoner kronor för Nora Fastigheter AB. Som en följd av 
genomförda amorteringar uppgår det totala engagemanget för de båda 
bolagen till 584 miljoner kronor, varvid det finns ett ej utnyttjat 
borgensutrymme på sammanlagt 36 miljoner kronor. 

Norabostäder AB har ett behov av att genomföra underhållsåtgärder i större 
omfattning än vad som ryms inom normalt kassaflöde. Normalt kassaflöde 
ger idag inte utrymme för några större insatser utöver löpande underhåll , 
utan dessa investeringar behöver lånefinansieras. 

För att kunna uppfylla Nora kommuns övergripande mål samt ägarens 
direktiv att vara en attraktiv boendekommun med attraktiva boende- och 
besöksmiljöer samt för att säkerställa fastigheternas långsiktiga värde, 
kommer det framöver även att krävas ett utökat investeringsutrymme med 
ökat borgensåtagande för Nora kommun. 

I Norabostäder AB finns framförallt ett stort behov av badrumsrenoveringar, 
fönsterbyten samt andra energiinvesteringar. I Nora Fastigheter AB kommer 
förutom finansiering av ny skola även omställning av Tullbackagården samt 
större energiinvesteringar behöva finansieras med utökat låneutrymme. 

För att i nuläget möjliggöra nyupplåning för åtgärder under år 2023 och 
2024 önskar bolagen en omfördelning inom det befintliga 
borgensutrymmet med 26 miljoner kronor mellan Nora Fastigheter AB 
och Norabostäder AB. Investeringar under de närmaste åren avser 
främst fönsterbyten i flera fastigheter, behov av energiinvesteringar 
samt lokalanpassningar av verksamhetslokaler. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande / 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att Nora kommun , såsom för egen skuld, ingår borgen för Norabostäder AB:s 
låneförpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om 
274 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

att Nora kommun , såsom för egen skuld, ingår borgen för Nora Fastigheter 
AB:s låneförpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om 
346 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo) , David Stansvik (V) och 
John Sundell (KO) yrkar i sakfrågan bifall till ledningsutskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för Norabostäder AB:s 
låneförpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om 
274 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

att Nora kommun , såsom för egen skuld, ingår borgen för Nora Fastigheter 
AB:s låneförpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om 
346 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande \.) 

Ks § 128 
Lu § 66 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

dnr ks2022-441 

Fastställelse av utdebitering för år 2023 

Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad för år 2023, dvs 22,25 kronor, vilket godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Sida 
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att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2023 till 22,25 kronor. 

Yrkande 
David Stansvik (V), Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2023 till 22,25 
kronor. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 129 
Lu § 67 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

dnr ks2022-435 

Sida 
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Förslag till sammanträdesplan 2023 för ledningsutskottet, kultur
och fritidsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kansliavdelningen har upprättat ett förslag till sammanträdesplan 2023 för 
ledningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Utskottets behandling av ärendet 

Yrkanden Kultur- och fritidsutskottet (tisdag fm) 
31 januari 25 augusti, fredag 
7 mars 19 september 
4 april 24 oktober 
11 maj 28 november 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
1 februari 23 augusti 
8 mars 21 september, torsdag 
13 april 25 oktober 
16 maj 30 november, torsdag 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
17 januari , tisdag* 6 september 
15 februari 4 oktober 
22 mars 
26 april 
31 maj 

15 november 
13 december 

*val till utskotten och beslut om sammanträdestider för utskottet 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
1 mars 20 september 
12 april 18 oktober 
10 maj 29 november 
14juni 24januari2024 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att ärendet återremitteras för att se över 
om kommunfullmäktiges första sammanträdet för året, den 1 mars, kan 
tidigareläggas. 

Protokollsutdrag till 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa sammanträdesplan för år 2023 för kultur- och fritidsutskottet, 
ledningsutskottet och kommunstyrelsen . 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa sammanträdesplan för år 2023 för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunförvaltningen har sett över sammanträdesplaneringen ytterligare en 
gång och tagit fram förslag där kommunfullmäktiges första sammanträde 
ligger en vecka tidigare på året, den 22 februari , och där kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober senareläggs en vecka, till 11 oktober, för att bättre 
anpassas efter ekonomiprocessen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa sammanträdesplan för år 2023 för kommunfullmäktige enligt 
nedan: 

Kultur- och fritidsutskottet (tisdag fm) 
31 januari 25 augusti, fredag 
7 mars 19 september 
4 april 24 oktober 
11 maj 28 november 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
25 januari 23 augusti 
8 mars 27 september 
13 april 25 oktober 
16 maj 30 november, torsdag 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande _/ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
11 januari" 6 september 
8 februari 11 oktober 
22 mars 
26 april 
31 maj 

15 november 
13 december 

*val till utskotten och beslut om sammanträdestider för utskottet 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
22 februari 20 september 
12 april 25 oktober 
10 maj 29 november 
14 juni 24 januari 2024 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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dnr ks2022-412 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till fördelning 
av ansvar för kommunal insamling av förpackningar 

Sedan januari 2022 har kommunerna ansvar att samla in returpapper från 
hushåll, exempelvis via AVS, återvinningsstationer. 

Ansvaret ska nu utökats och från januari 2024 ska kommunerna även 
ansvara för insamling av konsumentförpackningar via lättillgängliga platser, 
AVS . Från januari 2026 ska kommunerna också tillhandahålla insamling av 
förpackningar vid torg och parker som överstiger 2 000 kvadratmeter och 
från januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära och på liknande sätt 
som insamling av mat- och restavfall. 

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och vissa 
verksamheter kommer att bli en naturlig del av den insamling som sker idag 
av kommunalt avfall från hushåll. Det kommer däremot att innebära 
förändringar av nuvarande uppdrag som via Förbundsordningen fördelas till 
avfallsavdelningen. Varje kommun ska via kommunfullmäktige bestämma 
fördelning av ansvar inom kommunen och att lägga ansvaret på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är lämpligt med tanke på befintlig 
insamling . 

Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022:1274 och 
ska ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnande av 
material till producenter. Ansvaret ska inte påverka avfallstaxan och därför 
behöver en modell för avstämning tas fram . Naturvårdsverket har fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram förslag på ersättningsnivåer för 
kommunerna. Detta är ännu inte redovisat. 

Det nya ansvaret som kommunerna fått kommer att kräva resurser i form av 
investeringsmedel och personal. Dels administration i form av beredning av 
förslag till insamlingssystem mm och dels i insamlingsleden när processen 
kommit så långt. 

Den organisation inom kommunen som ska sköta det utökade ansvaret 
behöver beskriva vilka resurser som kommer att krävas. Dessa resurser 
finns inte inom Samhällsbyggnadsförbundets avfallsavdelning idag. 

Direktionen har behandlat ärendet den 16 september 2022, § 112. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget att ansvara för insamling 
av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter enligt förordningen om 
producentansvar för förpackningar (SFS 2022: 127 4) 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Protokollsutdrag till 
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att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får ansvaret för insamling av 
förpackningar från hushåll och vissa verksamheter enligt ovan . 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) , John Sundell (KO), Ursula Steffensen (S) och Solveig 
Oscarsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att statistiken som ska redovisas under 
2023 inför det utökade insamlingsansvaret, ska hanteras inom 
avfallsavdelningens budget. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oskarsson (S) ställer först ledningsutskottets 
förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
detta. 

Därefter ställer ordföranden Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande 
om att statistiken som ska redovisas under 2023 inför det utökade 
insamlingsansvaret, ska hanteras inom budget under proposition och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får ansvaret för insamling 
av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter enligt ovan. 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson 
(SO), Jan Rylander (NP) och David Stansvik (V) reserverar sig till 
förmån för Pia-Marias yrkande om att det utökade insamlingsansvaret 
ska hanteras inom avfallsavdelningens budget. 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 
2023 

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgifter ska betalas för insamling , transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall. 

Förslaget innebär en höjning för avfallshämtningen med 12 procent på 
intäktsramen på grund av reglering av underskott i avfallsfonden, 
abonnemangsbyte till billigare alternativ, indexhöjning av entreprenörspriser 
och 
utökning av tjänst vid återvinningscentralen . 

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll , lägenhet eller 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal 
behållare, behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera. 

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, 
avfallsplanering , farligt avfall , information och servicecenter. I förslaget är 
den fasta avgiften oförändrad . 

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfallskärl sänks och avgiften för 
hämtning av restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, 
kärlstorlek och hämtningsfrekvens. 

Förbundets förslag till ny avfallstaxa innebär att årsavgiften för 
• en villa med ett 140 liters kärl för matavfall/restavfall, hämtning varannan 

vecka, höjs med 107 kronor per år till 1 603 kronor per år inklusive fast 
avgift 

• en villa med ett 140 liters kärl för blandat avfall, hämtning varannan vecka, 
höjs med 493 kronor per år till 3 173 kronor per år inklusive fast avgift. 

• ett flerfamiljshus med hämtning av matavfall/restavfall höjs med 
1 67 4 kronor per år till 18 204 kronor per år 

• ett flerfamiljshus med hämtning av blandat avfall höjs med 7 269 kronor 
per år till 43 347 kronor per år 

• Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs med 25 kronor per kärl till 225 kronor 
per kärl. 

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inklusive 4 kvadratmeters- och 
20 metersslang ökas 114 kronor per tömning till 1 477 kronor per tömning. 

Samtliga avgifter är inklusive moms. 
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Direktionen har behandlat ärendet den 16 september 2022, § 105. 
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa 
för 2023. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Avfallstaxa 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Den inlämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det 
kommunala ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och bör hållas 
utanför avfallstaxan . 

Avgifter för detta som tidigare funnits i avfallstaxan kommer från och med 
2023 att finnas i en egen prislista. Avgiften styrs av ett index, Avfallsindex 
förbränning. Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften 
för innevarande år med hänsyn till index A 11: f Avfallsindex förbränning med 
januari 2022 som basår och oktober som avläsningsmånad . 

Direktionen har behandlat ärendet den 16 september 2022, § 109. 
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till mottagningsavgift 
vid återvinningscentralen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentralen . 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till prislista för 
Vatten och Avlopp 2023 

VA-taxan görs om till Svenskt Vattens normalförslag. I samband med det har 
det framkommit att det varit avgifter i VA-taxan som inte bör finnas där. 
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista. 

Direktionen har behandlat ärendet den 16 september 2022, § 101, och 
föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till prislista för Vatten och 
Avlopp 2023. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till prislista för Vatten och Avlopp 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2023, anläggningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas. 

Svensk Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning. 
Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär 
en del ändringar och kompletteringar. 

• Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma 
grundstruktur. Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalfärs/ag 

minskar risken för oklarheter i tolkning och tillämpning. 

• Fasta avgiften i brukningstaxan ersätts med en grundavgift. Fast avgift är 
ett missvisande begrepp då även andra parametrar än fasta avgifter i 
bemärkelsen att de är oberoende av vattenförsörjningen. 

• Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är 
möjligt. 

För att få en bättre kostnadstäckning anser förbundet att det finns behov av 
en höjning av avgiften för bostadsenhet, tidigare lägenhetsavgift. 

Förslaget innebär att ett typhus A, fastighet med en lägenhet, tomtyta 800 
kvadratmeter och ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten, får en ökning 
med 9 273 kronor, inklusive moms, till 157 387 kronor inklusive moms. 

Ett typhus B, flerbostadshus med 15 lägenheter, samma tomtyta som ovan 
samt ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten, får en ökning med 
139 095 kronor, inklusive moms, till 601 481 kronor inklusive moms. 

Direktionen behandlade ärendet den 16 september 2022, § 95. Direktionen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Svenskt Vattens nya normal
förslag till VA-taxans utformning samt förslag till anläggningstaxa för 
VA 2023. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt 

att anta förslag till anläggningstaxa för VA 2023. 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2023, brukningstaxa 

Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten, 
rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara 
vattentjänster. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas. 

Svensk Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning. 
Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär 
en del ändringar och kompletteringar. 

• Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma 
grundstruktur. Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalfärs/ag 

minskar risken för oklarheter i tolkning och tillämpning. 

• Fasta avgiften i brukningstaxan ersätts med en grundavgift. Fast avgift är 
ett missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i 
bemärkelsenatt de är oberoende av vattenförsörjningen. 

• Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är 
möjligt. 

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använts sig av en 
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering. Syftet är att kunna 
planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra översikt mot 
kommunen när det gäller nya investeringar. 

I årets prognos har man tagit extra hänsyn till nytt avtal för kemikalier, utökat 
provtagningsprogram, ökade kostnader för slam samt ökade kostnader för år 
2023 med elpriser på 38 procent, material 15 procent och entreprenad
kostnader 9 procent. 

övriga faktorer i prognosen är fyra nytillkomna abonnenter samt en minskad 
förbrukning med 1 procent per år under perioden 2023 till 2025. I prognosen 
beräknas en kostnadsökning med 4 procent på övrig drifts- och 
underhållskostnader samt 3,4 procent på personalkostnader. 

Räntan för nytillkomna och befintliga investeringar beräknas till 1,25 procent 
och inflation med 3,4 procent. Nya tjänster från och med 2023 är 
VA-utredare, VA-ingenjör och arbetsledare. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

211 

Prognosen visar en höjning med 11 procent för 2023. 

Förbundet arbetar vidare med att justera enskilda taxor för att få så rättvis 
taxa som möjligt. 

Förslaget till brukningstaxa innebär en höjning av både fasta och rörliga 
avgifter. Den fasta avgiften har en något högre höjning än den rörliga. 

En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning med 
1 169 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter höjning , blir 
11 679 kronor, inklusive moms. 

En villa i Nora har en medelförbrukning på ca 110 kubikmeter per år. Där blir 
ökningen 1 070 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter 
höjning, blir 10 000,50 kronor, inklusive moms. 

Ett flerbostadshus, med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 kubikmeter per 
år får en ökning med 9 266 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, 
efter höjning, blir 109 888 kronor, inklusive moms. 

Taxans paragraf 17, övriga avgifter, tex frusen vattenmätare, avstängning av 
vatten mm höjs med 5 procent. 

Enligt prognosen för 2023 kommer höjningen av taxan inte täcka 
kostnaderna. Det beräknade underskottet kommer att tas ur fonden. 

Direktionen har behandlat ärendet på sammanträde den 16 september 2022, 
§ 94. Direktionen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Svenskt 
Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till 
brukningstaxa för VA 2023. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt 

att anta förslag till brukningstaxa för VA 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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Förslag till reglemente och samverkansavtal för ny teknisk 
nämnd samt ny bygg- och miljönämnd 

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt 
kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar 
verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, SBB 

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt 
kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar 
verksamheterna under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, SBB. 

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i 
synnerhet skapar nya förutsättningar och nya villkor för arbetet. Alla 
kommunerna är eniga om att sättet man idag är organiserat på har skapat en 
otydlighet gentemot medborgare, näringsliv och i SBB:s sätt att arbeta 
internt. 

För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes 
2019 ett arbete med att se över och skapa en tydligare organisation . Arbetet 
har skett både i kommunernas respektive politiska organisation och i 
gemensamma organ som KNÖL-KS, liksom på förvaltningsnivå . 

Under 2021 har en förstudie tagits fram av KPMG och presenterats. En 
remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan och en utredning 
av teknisk förvaltning har behandlats. 

I slutet av 2021 fick kommunernas kommundirektörer/chefer i uppdrag att 
utifrån framtagen politisk viljeriktning konkretisera ett antal beslutsförslag för 
att driva utvecklingsarbetet framåt. 

Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive kommunfullmäktige som i 
korthet kan beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under 
den gemensamma nämnden blir kvar i samma form medan kommunal
förbundet som juridisk person avvecklas. En del av kommunalförbundets 
verksamheter kommer att fortsätta bygga på samarbete mellan kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun är 
huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna 
Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata samt tillhörande projektenhet. 

Efter ovanstående beslut har arbetet fortsatt såväl i de fyra respektive 
kommunerna som gemensamt inom KLÖL med att arbeta fram en plan för 
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förändringens genomförande och succesivt verkställa densamma. Arbetet 
har också skett i samarbete med de fackliga organisationerna och extern 
expertis. 

Enligt respektive kommunfullmäktiges beslut ska den nya politiska 
organisationen träda ikraft den 1 januari 2023. Därför har nya reglementen 
och samverkansavtal tagits fram och prioriterats tidsmässigt. 
Styrdokumenten är utarbetade av en extern konsult och har bearbetats och 
förankrats i kommunstyrelsens presidium i de fyra kommunerna. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta reglemente för bygg- och miljönämnden 

2. att anta reglemente för tekniska nämnden 

3. att anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden samt 

4. att anta samverkansavtal för tekniska nämnden 

5. att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2023. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på redaktionella förändringar där ordet 
"minst" stryks på sida ett i samverkansavtalet för tekniska nämnden och 
bygg- och miljönämnden samt att ordet "medlemskommuner" på sida två 
förändras till samverkanskommuner. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar även i tillägg att vid negativa 
planbesked ska kommunstyrelsen yttra sig. 

Jan Rylander (NP) yrkar avslag till förslaget och att verksamheten för 
park, gata, VA och investeringsgruppen skall tas tillbaka till Nora 
kommun. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först Jan Rylanders (NP) 
yrkande om att avslå ledningsutskottets förslag till förmån för eget 
yrkande om att verksamheten för park, gata, VA och 
investeringsgruppen skall tas tillbaka till Nora kommun under proposition 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Ordföranden ställer därefter Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om 
medskick om redaktionella ändringar under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer sedan ledningsutskottets förslag under proposition 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer därefter Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande 
gällande negativt planbesked under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att anta reglemente för bygg- och miljönämnden 

2. att anta reglemente för tekniska nämnden 

3. att anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden samt 

4. att anta samverkansavtal för tekniska nämnden 

5. att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2023 

6. att göra medskick om redaktionella ändringar i samverkansavtalen 

7. att kommunstyrelsen ska ha rätt att yttra sig vid negativa planbesked 

Reservation 
Jan Rylander (NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 
att verksamheten för park, gata, VA och El, tele och fiber skall tas tillbaka till 
Nora kommun. 
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Ks § 137 dnr ks2022-497 

Öppna sammanträden i kommunstyrelsen 

David Stansvik (V) initierar ett ärende om att kommunstyrelsens 
sammanträden ska vara offentliga. 

Den 11 september 2019 beslutade kommunstyrelsen att 
sammanträdena i kommunstyrelsen inte ska vara offentliga. Om 
kommunfullmäktige så medger kan kommunstyrelsen besluta att dessa 
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 föreslår: 

1. att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge att 
kommunstyrelsen kan besluta om att sammanträdena i 
kommunstyrelsen skall vara offentliga. 

2. att sammanträdena i kommunstyrelsen skall vara offentliga. 

3. att, givet kommunfullmäktiges medgivande, kommunstyrelsen 
beslutar att sammanträdena i kommunstyrelsen i fortsättningen skall 
vara offentliga, dock med iakttagande av kommunallagens 
bestämmelser för offentlighet och sekretess. 

Yrkande 
Solveig Oscarsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens 
sammanträde den 23 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först sitt yrkande om att 
bordlägga ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde under 
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens nästkommande möte. 
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Ks § 138 

17. Delegationsbeslut 

1. Beslut enligt punkt 4.8 i delegationsordningen. Avser tilldelningsbeslut för 
avrop av: Fordon med drivmedel bensin . KS2021-231 . 2022-08-08. 

2. Beslut enligt punkt 4.8 i delegationsordningen. Avser tilldelningsbeslut för 
avrop av: Fordon med drivmedel el. KS2021 -231 . 2022-08-08. 

3. Beslut enligt punkt 4.8 i delegationsordningen. Avser tilldelningsbeslut för 
avrop av: Mattransportbil. KS2021-231 . 2022-08-08 . 

4. Beslut enligt punkt 4.7 i delegationsordningen. Startrapport för 
investering. Ny sophanteringsstation. KS2022-027. 2022-05-24. 

5. Beslut enligt punkt 4.7 i delegationsordningen. Startrapporter för 
investeringar. KS2022-027. 2022-06-14. 

a. Projektering vid Stensnäs 3. 
b. Ombyggnation växthus Järntorgsskolan. 
c. Reinvesteringsanslag fastighet 
d. Omklädningsrum ishallen . 

6. Beslut enligt punkt 4. 7 i delegationsordningen. Startrapport för 
investering: Ugn Marstradshagens förskola. KS2022-027. 2022-06-27 . 

7. Beslut enligt punkt 4.7 i delegationsordningen. Startrapport för 
investering: Möbler till klassrum. KS2022-027. 2022-10-05. 

8. Beslut enligt punkt 4.7 i delegationsordningen. Startrapport för 
investering . Packmaskin produktionsköket. KS2022-027. 2022-10-06. 

9. Beslut enligt punkt 4.7 i delegationsordningen. Startrapport för 
investering. Multisportarena. KS2022-027. 2022-10-14. 

10. Beslut enligt punkt 12.1 i delegationsordningen. Tecknande av avtal juni 
2022- Hyreskontrakt för lokal, Rådhuset, Prästgatan 13 - Stiftelsen Activa 
(KS2022-345). KS2022-045. 2022-06-14. 

11 . Beslut enligt punkt 4.8 i delegationsordningen. Tecknande av avtal juli 
2022. KS2022-045. 

a. Överenskommelse, projekt, Kunskap som växer (KS2022-328). 
2022-07-04. 

b. Avtal om kommunalt bekämpningsprojekt för att bekämpa 
blomsterlupin (KS2022-327). 2022-07-08. 

12. Beslut enligt punkt 4.8 i delegationsordningen. Tilldelningsbeslut: 
Tekniska konsulttjänster. KS2022-337. 2022-10-14. 

13. Beslut enligt punkt 4.8 i delegationsordningen. Tilldelningsbeslut 
länsupphandling: Sport, idrotts- och friluftsmaterial. KS2022-347. 2022-
10-14. 

14. Beslut enligt punkt 4.8 i delegationsordningen. Tilldelningsbeslut 
länsupphandling: Produkter vatten- och badhusmiljö. KS2022-348. 2022-
10-14. 

15. Beslut enligt punkt 21 .5 i delegationsordningen. Beslut om att en 
personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndighet. KS2022-450. 
2022-10-13. 

16. Beslut enligt punkt 4. 8 i delegationsordningen. Tilldelningsbeslut: 
Arbetskläder och skor. KS2022-444. 2022-10-19. 
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Yrkande 
Bengt Magnusson (LPo) yrkar att ledningsutskottet får en återredovisning av 
delegationsbeslut om start- och avslutningsrapport för investeringar gällande 
omklädningsrum ishallen. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer Bengt Magnussons (LPo) 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna redovisningen. 

2. att ledningsutskottet får en återredovisning av delegationsbeslutet om 
start- och avslutningsrapport för investeringar gällande omklädningsrum 
ishallen. 
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Delgivningar 

Dokumentdatum Till/från Ärende 
2022-10-20 Region Örebro län KS2021-560 Gemensam målbild nära 

vård i Örebro län (se även dnr KS2017-
367) 

2022-10-14 - KS2022-337 Upphandling tekniska 
konsulttjänster - 2022 

2022-10-20 - KS2022-444 Upphandling arbetskläder 
och skor 

2022-10-20 - KS2022-348 Länsupphandling -
Produkter vatten- och badhusmiljö 

2022-10-20 - KS2022-347 Länsupphandling - Sport-, 
idrotts- och friluftsmaterial 

2022-10-13 Bergsstaten, Luleå KS2022-335 Remiss angående ansökan 
om undersökningstillstånd enligt 
minerallagen för området Nybergsfältet i 
Nora kommun i Örebro län 

2022-10-18 - KS2022-027 Investeringar 2022 

2022-10-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen KS2020-521 Ny busshållplats vid 
Bergslagen Soltunet, detaljplan för Nora 1: 1, Soltunet 

bussangöring 
2022-09-29 tommy. larsero@reg ionorebrolan. se 

2022-10-04 Samhällsbyggnadsnämnden KS2022-447 Delårsrapport januari-
Bergslagen augusti 2022 -

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
2022-10-04 Samhällsbyggnadsnämnden 

Ben:islaqen 
2022-10-04 Samhällsbyggnadsnämnden 

Berqslaqen 
2022-10-10 - KS2022-027 Investeringar 2022 

2022-10-05 Bergsstaten, Luleå KS2022-336 Remiss angående ansökan 
om undersökningstillstånd enligt 
minerallagen för området Grecksåsar i 
Nora kommun i Örebro län BS 200-419-
2022 

2022-10-10 - KS2022-027 Investeringar 2022 

2022-09-29 Förvaltningsrätten i Karlstad KS2022-132 Länsupphandling-Vård och 
Behandling för barn och unga 

2022-09-29 Skolinspektionen KS2022-082 Remisser och beslut från 
Skolinspektionen 2022 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign 

~0 
Protokollsutdrag till 

eo 
Utdragsbestyrkande / 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Ks § 140 dnr KS2022-039 

Kommundirektörens information 

Muntlig information om att exploatören som intresserat sig för 
fastigheten Residenset 1 valt att inte teckna anvisningsavtal. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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V ordf 

W NORA 
• KOMMUN 

Ledamöter 

Solveig Oscarsson (S) 

Tom Rymoen (M) 

Susanne Forsberg (C) 

Ulla Bergström (S) 

Ursula Steffensen (S) 

Kent Nilsson (S) 

Bror-Erik lsraelsson (S) 

Hans Knutsson (S) 

Birgitta Borg (L) 

David Stansvik (V) 

BenqtSvensson(M) 

Pia-Maria Johansson (LPo) 

Jan Rylander (NP) 

Conny Alfredsson (SO) 

Benqt Maqnusson (LPo) 

§§ 87-98, 100-101 

Antal 

Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 2/11 2022 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be 

slut § § 

Ja Nei Avs Ja Nej 

X 

X 

X 

-

X 

X 

-

X 

-

X 

X 

Justerare X 

X 

X 

X 

Ersättare 

Abdo Haj Mohammad (S) -

John Sundell (KO) X 

Margaretha Eriksson (S) X 

Jan Ulfberg (L) -

Therese Lindqvist (V) -

Eija Ahonen Pettersson (M) -

Anna Karlsson (S) -

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Vakant (S) 

Andreas Vidlund (-) -

Maria Blomqvist (LPo) -

Lars-Erik Larsson (NP) -

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 
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