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Ks § 141 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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att dataskyddsombudets årsrapport 2021 läggs till handlingarna. 

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

Protokollsutdrag till 
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Förslag om gemensam familjehemssamverkan i norra 
länsdelen Örebro län 

Fredrik Bergström, socialchef, informerar om ärendet utifrån underlaget 
som utskottet fått ut före sammanträdet. 
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Socialcheferna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun 
gavs i uppdrag att utreda en Familjehemssamverkan för kommunerna i 
norra Örebro län. 
Uppdraget gavs av respektive ordförande för socialnämnd eller 
socialutskott eller motsvarande i respektive kommun. Socialcheferna gav 
uppdraget vidare till utvecklingsstrateg i Lindesberg respektive Nora 
kommun. Uppdraget har redovisats vid ett SNÖL möte den 7 september. 

Kommunerna i norra Örebro län - Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors och 
Nora har valt att organisera sig lite olika avseende hanteringen av 
placerade barn och familjehem. Utmaningen som nämnda kommuner 
vittnar om är svårigheten att hitta lämpliga familjehem samt handledning 
av befintliga familjehem . Idag ingår rekrytering av familjehem, utredning 
av familjehem, utredning av behov av placering i familjehem, uppföljning 
av familjehemmet och uppföljning av barnet som är placerad ofta i samma 
roll i små kommuner. Lindesberg kommun har lite större organisation med 
två familjehemssekreterare och tre barnföljare 

Det är svårt för små kommuner att blir riktigt bra på processens olika 
delar, då de ofta utförs av en och samma person. Dessutom är uppgiften 
att rekrytera lämpliga familjehem tidskrävande och ytterst viktigt för att 
placeringen ska bli bra för barnet. Chefer för Individ- och familjeomsorg 
(IFO) vittnar om att svårigheten att hitta lämpliga familjehem medför att 
kommunen tvingas använda konsultstödda familjehem. Konsulentstödda 
familjehem är dyrare än de egna familjehemmen som kommunerna har. 

Med detta som bakgrund gavs uppdraget att se över möjligheten till att 
ovan nämnda kommuner utreder möjligheten med en kommungemensam 
familjehemssamverkan. 

Utskottets behandling av ärendet 
Bengt Magnusson (LpO) vill föra till protokollet fråga till socialchefen om 
kostnaderna kommer hamna inom ramen, socialchefen svarar ja på 
frågan och ordförande godkänner att informationen läggs till protokollet. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. att Nora kommun tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Hällefors bildar en gemensam familjehemsenhet. 
Justerares sign m1 
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2. att ta fram en avtalssamverkan för gemensam familjehemsenhet 

mellan kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. 

Yrkande 
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Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att få lämna en protokollsanteckning 
om att återförening ska ligga på den gemensamma familjehemsenheten 
och att enheten framförallt arbetar med kvalificerade placeringar. 

David Stansvik (V) och yrkar bifall till Socialutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner kommunstyrelsen beslutar 
enligt Socialutskottets förslag . 

Ordföranden ställer därefter Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om att 
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beviljar den. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Nora kommun tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Hällefors bildar en gemensam familjehemsenhet. 

2. att ta fram en avtalssamverkan för gemensam familjehemsenhet 
mellan kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. 

3. Pia-Maria Johansson (LPo) får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Protokollsutdrag till 
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Årets samhällsbyggare 

2022-11-23 

dnr KS2022-466 

Fredrik Bergström, socialchef, informerar om ärendet utifrån underlaget 
som utskottet tagit del av inför sammanträdet. 

5 

Civilsamhället har en lång tradition av att bidra till samhällsutvecklingen 
och är en viktig aktör i folkhälsoarbetet. Organisationerna i civilsamhället 
bidrar till välfärd, demokrati och inte minst socialt kapital. Civilsamhället är 
viktigt för utvecklingen av den sociala infrastrukturen och en viktig 
byggsten för en god folkhälsa. Vidare bidrar civilsamhället till att nå ett av 
kommunens övergripande mål, "Nora kommun, i nära samarbete med 
föreningar, ska verka för aktiv fritid" . 

Samhällsutmaningen ofrivillig ensamhet hos äldre identifierades av 
civilsamhälles-aktörerna i samverkansgruppen Hälsa & äldre. Utifrån den 
samhällsutmaningen har deltagarna i samverkansgruppen anordnat ett 
seniorkollo samt öppnat och driver mötesplatsen "Äntligen Måndag". 

"Äntligen Måndag" syftar till att motverka ensamhet hos äldre och 
resultatet av pekar tydligt på att "Äntligen måndag" träffat rätt målgrupp. 
68 % av deltagarna uppger att de ibland eller ofta upplever ensamhet. 

Med det som bakgrund vill vi fira civilsamhället och frivillighetens dag med 
att dela ut pris till en civilsamhällsaktör och en viktig samhällsbyggare. 

Förslaget är att priset till 2022 års civilsamhällsaktör går till: Väntjänsten, 
Röda korset, Hela människan, PRO och SPF club Skoga med 
motiveringen: 

Genom att ha uppmärksammat en stor samhällsutmaning som har 
konsekvenser för de seniora invånarna i Nora kommun har pristagarna 
gemensamt förbättrat samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället 
och därigenom ökat möjligheterna att vi tillsammans kan skapa bättre 
förutsättningar för invånarna i Nora kommun. 

Förslag till beslut 
1. Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att inrätta ett pris om "Arets 

samhällsbyggare" 
2. Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att Kommunstyrelsen 

bekostar 2022 års pris 
3. Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att utnämna 2022 års 

samhällsbyggare till krafterna bakom "Äntligen måndag", Väntjänsten, 
Röda korset, Hela människan, PRO och SPF club Skoga 

Protokollsutdrag till 
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4. Att socialchef tillsammans med KSO delar ut priset i samband med 

den internationella frivillighetsdagen. 

Yrkanden 

6 

Bengt Magnusson (LpO) yrkar tillägg av formuleringen "inom befintlig ram" 
till att-sats två i förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande Tom Rymoen (M) finner att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningschefens förslag och Bengt Magnussons (LpO) förslag till 
beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet 
beslutar enligt Bengt Magnussons (LpO) förslag . 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att inrätta ett pris om "Arets samhällsbyggare" 
2. att Kommunstyrelsen bekostar 2022 års pris inom befintlig ram 
3. att utnämna 2022 års samhällsbyggare till krafterna bakom "Äntligen 

måndag", Väntjänsten, Röda korset, Hela människan, PRO, SPF club 
Skoga och Noras Släktforskare 

4 . att socialchef tillsammans med KSO delar ut priset i samband med 
den internationella frivillighetsdagen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Socialutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 

På uppdrag av kommuncheferna har Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg och 
Hällefors kommuner tillsammans tagit fram en länsdelsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention . Utskottet har i handlingar inför 
sammanträdet tagit del av underlag för angivet förslag till beslut. 

Handlingsplanen slår fast nio fokusområden som kommunerna ska arbeta 
med över tid. Det är alla förvaltningars ansvar att bidra i arbetet med 
planens intentioner. Utifrån planens fokusområden ska förvaltningarna 
utifrån lokala förutsättningar ta fram aktiviteter som införlivas i 
kommunens styrsystem och följs upp i ordinarie del- och 
helårsredovisning. 

Som stöd i arbetet kommer den länsdelsgemensamma resursen 
samordnare för psykisk hälsa att nyttjas. 

När det kommer en ny nationell strategi för arbetet med psykisk ohälsa 
och suicidprevention under hösten 2023 ska planen ses över och 
revideras vid behov. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Socialutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Strategi för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället 

Folkhälsochefen och utvecklingsstrategen har lämnat en skrivelse i ärendet. 
FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 vilket är en bred agenda för 
förändring mot ett hållbarare samhälle med 17 globala mål för en hållbar 
utveckling. Enligt Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 ska Sverige vara 
ledande i genomförandet av agendan. Där finns tre dimensioner av hållbar 
utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. För att nå en 
hållbar samhällsutveckling i Nora kommun behövs bland annat utvecklad 
samverkan och samarbete med civilsamhället. 

Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen den 13 oktober 2021, 
§ 134, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till 
överenskommelse mellan Nora kommun och civilsamhället. 

Uppdraget var att ta fram en överenskommelse men förslaget är skriven som en 
strategi för hur Nora kommun ska samverka med civilsamhället. Strategin 
innehåller tre övergripande mål och fyra aktiviteter för hur de övergripande 
målen ska nås. 

Förslaget till strategin har tagits fram utifrån inspel från civilsamhället, 
politiken och tjänstepersoner. 

Förslag till övergripande mål. 

• Samverkan ska möjliggöra att invånare får möjlighet till delaktighet, 
meningsfullhet och gemenskap. 

• Att invånare får det stöd och den hjälp de behöver - i ett tidigt 
förebyggande skede. 

• Samverkan ska leda till att vi tillsammans skapar en attraktivare kommun 
och bättra tillvaratar våra samhällsgemensamma resurser -
för invånarnas bästa. 

Strategin innehåller i huvudsak fyra aktiviteter som Nora kommun behöver 
genomföra. 

• Införa forumet Skaparverkstan. 
• Införa forumet Föreningsrådet. 
• Upprätta en utvecklingsplan. 
• Tillhandahålla "Vägen in till kommunen". 

Protokollsutdrag till 
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Vid förbättrad samverkan mellan kommun och civilsamhälle ökar möjligheterna 
att gemensamt skapa bättre förutsättningar för invånarna i Nora kommun. På 
sikt ökar förutsättningarna för ökad folkhälsa. Barnrätts-, 
jämställdhets- och mångfaldsperspektivet blir centrala delar att beakta 
i de aktiviteter som prioriteras och genomförs. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Strategi för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället. 

Yrkande 
Anna Karlsson (S) och Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till 
Ledningsutskottets förslag . 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att strategin höjs till en mer strategisk 
nivå där punkterna om skaparverkstan i strategin byts ut till: 

- Stärkta möjligheter för civilsamhället att arbeta för en gynnsam miljö för 
aktuell målgrupp. 

- Inrättande och/eller stärkta dialogmekanismer och mötesplatser i Nora 
för samverkan inom/mellan civilsamhället och andra aktörer. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga ledningsutskottets förslag respektive Pia-Maria Johanssons 
(LPo) yrkande om att strategin höjs till en mer strategisk nivå och att et 
antal punkter om skaparverkstan byts ut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Strategi för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället. 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo) , Jan Rylander (NP), Conny Alfredsson (SO) 
och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pia
Maria Johanssons (LPo) yrkande om att strategin ska höjas till en mer 
strategisk nivå samt att punkterna om skaparverkstan byts ut. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag om uppdrag att se över övergripande riktlinjer för 
klagomålshantering 

Sida 
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Tom Rymoen informerar om ärendet utifrån underlaget som utskottet tagit 
del av inför sammanträdet. 

En väl fungerande klagomålshantering gör det möjligt att uppmärksamma 
och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Detta bidrar till att 
problem kan lösas snabbare. Klagomålshanteringen ger också viktig 
information till kommunens kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre 
kvalitet i kommunala verksamheter. Rätt ordnad kan 
klagomålshanteringen även bidra till en ökad resurseffektivitet och 
minskad administration. 

Klagomålshanteringen utgör en viktig del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Sammanställningar och analyser av klagomål som 
lämnats av invånare bör användas i det kommunala kvalitetsarbetet och 
kvalitetsledningssystemet. 

Klagomål utgör en värdefull källa till information för kommunala 
verksamheter i arbetet med att identifiera utvecklingsområden. En analys 
av innehållet i, och omfattningen av, inkomna klagomål är därför en viktig 
del av kvalitetsarbetet och en utgångspunkt för planeringen och 
genomförandet av åtgärder. 

Vid ett omfattande klagomål inom omsorgens verksamheter 
uppmärksammade Socialutskottet att det saknas en samlad riktlinje för 
Nora kommuns klagomåls-hantering. En gemensam riktlinje som anger 
hur klagomål ska tas emot, dokumenteras, återkopplas till den som 
lämnat klagomålet samt vilka förväntningar den klagande kan ha på 
tidsåtgång för kontakt och hantering. Vidare bör en sådan riktlinje ange 
klagomålens betydelse för kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för 
klagomålshantering i Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kultur- och fritidschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Folk-biblioteken i 
kommunerna inom KNÖL-samarbetet, dvs Lindeberg, 
Ljusnarsberg, Hällefors och Nora har sedan 2021 ett nära samarbete genom 
Bergslagsbibblan . Syftet är att öka tillgängligheten till folkbiblioteken i 
kommunerna. Samarbetet omfattar bland annat regler och avgifter. För 
beslut som avser ekonomiska åtaganden krävs att alla är överens. 

Kultur- och fritidschefen föreslår att alla avgifter som uppkommer i samband 
med lån av samtliga folkbibliotekets medier tas bort. Med avgifter menas 
reservationsavgifter, avgifter som uppkommer i samband med förening, 
ersättning av borttappade eller trasiga medier samt för kostnader för bort
tappade bibliotekskort. Förslaget ska även behandlas i de övriga 
kommunerna inom samarbetet med Bergslagsbibblan. 

Förslaget gäller lån som är gjorda efter den 1 januari 2023. Tidigare lån 
hanteras enligt tidigare beslut. 

Avgifter som är kopplade till kopiering, hyra av lokaler med mera omfattas inte 
av förslaget. 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten vara tillgänglig för alla. 
Folkbiblioteken ska också särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och 
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning. Detta bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

Enligt bibliotekslagens paragraf 9 är utlåning på folkbiblioteken avgiftsfri. 
Biblioteken kan dock ta ut avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar 
tillbaka det som de lånat. 

Förslaget till avgiftsfritt bibliotek syftar till att ta bort trösklar, öka tillgängligheten 
och bygga förtroende mellan medborgare och kommun. Resultatet blir att fler 
kan och vill ta del av bibliotekets tjänster och att biblioteket framför allt främjar 
läsning och tillgång till litteratur. 

Ett avgiftsfritt bibliotek är en förutsättning för att alla barn får tillgång till 
biblioteket oavsett familjens ekonomiska situation. 

Enligt bibliotekslagen är lån av medier från folkbibliotek en rättighet. Det 
innebär också att systemet kan missbrukas. Bedömningen är dock att de 
positiva konsekvenserna överväger. Inte minst för barns och ungas tillgång till 
litteratur. 

Protokollsutdrag till 
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Utskottets behandling av ärendet 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att det avgiftsfria enbart ska gälla 
barnböcker. 
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Margareta Eriksson, Anna Karlsson (båda S) och John Sundell (KO) yrkar bifall 
till kultur- och fritidschefens förslaget. 

Ordföranden yrkar på att en utvärdering sker under första kvartalet 2024. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ursprungsförslaget och finner att det 
godkänns. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons 
ändringsyrkande och finner att det avslås. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på eget yrkande och finner att det 
bifalls. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att alla avgifter tas bort som uppkommer i samband med lån av 
folkbibliotekets samtliga medier 

att förslaget gäller lån som är gjorda från och med den 1 januari 2023 

att beslutet träder i kraft under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg samt 

att en utvärdering sker under första kvartalet 2024. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att det avgiftsfria ska gälla barnböcker. 

David Stansvik (V), John Sundell (KD), Ursula Steffensen (S), Tom 
Rymoen (M) , Lars-Erik Larsson (NP), Hans Knutsson (S) och Solveig 
Oscarsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga Samhällsbyggnadsutskottets förslag och Pia-Maria 
Johanssons (LPo) yrkande om att det endast är barnböcker som ska vara 
avgiftsfria. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Samhällsbyggnadsutskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att alla avgifter tas bort som uppkommer i samband med lån av 
folkbibliotekets samtliga medier 
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2. att förslaget gäller lån som är gjorda från och med den 1 januari 2023 
3. att beslutet träder i kraft under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg samt 
4. att en utvärdering sker under första kvartalet 2024. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att endast barnböcker ska omfattas till det avgiftsfria. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 148 
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Revidering av den nya politiska organisationen 
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Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12, om en ny politisk 
organisation för Nora kommun . Beslutet innebär att två nya 
verksamhetsnämnder bildas i form av en bildningsnämnd och en socialnämnd, 
utöver kommunstyrelsen . Dessutom beslutades att behålla den individnämnd 
som fanns innevarande organisation. Individnämnden skulle bestå av 
presidierna i bildningsnämnden respektive socialnämnden. 

Kommundirektören fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram förslag till 
anpassade styrdokument. 

I arbetet med detta har det konstaterats att det organisatoriskt är att föredra att 
individärenden bereds och beslutas om i ett arbetsutskott till social-nämnden 
respektive bildningsnämnden. Detta för att få en mer flexibel och effektiv 
hantering av socialtjänstens och bildningsområdets ärenden. 

Ytterligare vinster med denna ärendehantering är att säkerställa sekretessen 
mellan myndigheterna. Därmed föreslås en revidering av beslutet på så sätt att 
individnämnden tas bort och ärendehantering sköts av dels social-nämnden och 
dess arbetsutskott, dels bildningsnämnden och dess 
arbetsutskott. 

I beslutet framgår att socialnämnden ska ha ansvar för förebyggande och 
främjande av folkhälsan. I kommundirektörens arbete med att skapa en 
förvaltningsorganisation som är anpassad till den nya politiska organisationen 
har detta noterats som problematiskt. 

Det övergripande folkhälsoarbetet sker idag samordnat i ett folkhälsoteam som 
arbetar för fyra kommuner i norra delen av Örebro län med finansiering från 
Region Örebro län. I samarbetet är Nora kommun värdkommun och 
kommundirektören är chef för folkhälsochefen . Flyttas det samlade ansvaret för 
förebyggande och främjande av folkhälsa från kommunstyrelsen till 
socialnämnden måste samverkansavtal och arbetsformer ses över och 
revideras. Med anledning av att folkhälsa är ett väldigt viktigt område kopplat till 
Agenda 2030 bör det vara organiserat direkt under kommunstyrelsen. 

Därmed föreslås revidering av beslutet på så sätt att förebyggande och 
främjande av folkhälsa inom verksamhetsområden folkhälsa fortsatt ligger 
organiserat under kommunstyrelsen. 

Under utskottets behandling 
Ordföranden föreslår att beslutet också revideras genom att antalet ersättare i 
kommunstyrelsen utökas till 13 istället för nio, vilket godkänns. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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1. att revidera kommunfullmäktiges beslut den 2 mars 2022, § 12 genom att ta 
bort individnämnden 

2. att revidera kommunfullmäktiges beslut den 2 mars 2022, § 12, genom att 
ansvaret för främjande av folkhälsa organisatoriskt lyder under kommun
styrelsens ansvarsområde samt 

3. att revidera kommunfullmäktiges beslut den 2 mars 2022, § 12, genom att 
utöka kommunstyrelsens ersättare till 13 istället för nio. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 149 
Lu § 82 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

dnr ks2022-070 

Sida 
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Förslag till ny förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2023 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12, att ge kommun
direktören i uppdrag att anpassa Nora kommuns förvaltningsorganisation till den 
nya politiska organisationen . Ärendet återredovisades till kommun-styrelsen i 
september 2022. 

Under våren har arbetet pågått med att kartlägga befintlig organisation, 
identifiera otydligheter och brister och finna förslag till nya lösningar. 
Parallellt har arbetet pågått med ny organisation för verksamheterna inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen och dess genomförandeplan. 

I den nya politiska organisationen anges politiska ansvarsfördelningar. 
Förvaltningsorganisationen följer denna fördelning . Det pågående arbetet med 
en ledarskapspolicy har varit vägledande i arbetet med den nya 
förvaltningsorganisationen . Här poängteras vikten av ett nära och när-varande 
ledarskap. I utredningsarbetet har det framkommit att organisationen är i stort 
behov av administrativ förstärkning. 

Kommundirektören har i sitt uppdrag också att särskilt fokusera på det 
politiskt antagna tillväxtmålet. Här ingår att hitta nya former för samverkan med 
näringsliv och civilsamhälle samt att bygga en organisation som kan 
bidra till utvecklingskraft. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2022, § 109, 
redogjordes för förslag till ny förvaltningsorganisation. Förslaget innebär i 
korthet att varje verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen, bildningsnämnd och 
socialnämnd får varsin förvaltning med en förvaltningschef. Kommun-styrelsen 
ansvarar utöver sina specifika verksamhetsområden också för den 
kommungemensamma administrationen och de förvaltningsstödjande 
funktionerna. Dessa organiseras under ett kommunledningskontor under 
kommunstyrelsens ansvar. 

Kommunstyrelsen har nu att besluta om den nya förvaltningsorganisationen , 
samt fatta beslut om organisationen av de funktioner som lyder under 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Verksamhetsorganisationen under 
respektive verksamhetsnämnd beslutar ansvarig nämnd om. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att anta upprättat förslag till förvaltningsorganisation 

2. att anta upprättat förslag till ny organisation under kommunstyrelsens 
ansvarsområde samt 

Justerares sign 

<20 ~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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3. att den nya förvaltningsorganisationen träder i kraft den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande \, 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

Ks § 150 
Lu § 83 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

dnr ks2022-188 
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Kompletterande beslut till budget för år 2023 med ekonomisk plan 
för åren 2024-2025 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2022, § 40 om budget för år 2023 med 
ekonomisk plan för åren 2024-2025. 

Kommunfullmäktiges beslut bör kompletteras med följande beslut 

• att resultatet ska vara positivt för år 2023 och uppgå till 1,0 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag) 

• att kommunens låneskuld inte får överstiga 130 miljoner kronor 

• att koncernens låneskuld inte får överskrida 100 000 kronor per invånare 

• att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter 
och bidrag 

• att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen 

• att inte indexreglera tomtpriserna 2023 

• att ombudgeteringar mellan nämnderna/styrelsen beslutas av 
kommunfullmäktige 

• att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftsbudgeten 
beslutas av kommunfullmäktige 

• att ombudgeteringar av revisionspotten för lönerevision verkställs efter att 
lönerevisionen har verkställts 

• att ombudgeteringar inom respektive nämnd som berör antagna 
resursfördelningsmodeller beslutas av respektive förvaltningschef 

• att ombudgetering mellan funktionsnivåerna inom nämnden beslutas av 
respektive nämnd oavsett drifts- och investeringsbudget samt 

• att ombudgetering mellan anslag för drifts- och investeringsbudgeten 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

att komplettera kommunfullmäktiges beslut 2022-06-07, § 40 enligt 
ovanstående. 

Yrkande 
David Stansvik (V) yrkar att resultatet skall uppgå till noll procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
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David Stansvik (V) yrkar även att resultatförbättringen överförs till social- och 
utbildningsnämndernas verksamhetsområden. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar om en redaktionell ändring av beslutspunkten: 
"att ombudgeteringar inom respektive nämnd som berör antagna 
resursfördelningsmodeller beslutas av respektive förvaltningschef", att den 
förtydligas enligt följande "att ombudgeteringar inom respektive nämnd som 
berör antagna resursfördelningsmodeller, men inte omorganiseringar, beslutas 
av respektive förvaltningschef" . 

Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) och John Sundell (KO) yrkar bifall 
till ledningsutskottets förslag . 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut. 

Ordföranden ställer först David Stansviks (V) yrkande om noll procent under 
proposition och finner att kommunstyrelsens avslår det. 

Ordföranden ställer därefter David Stansviks (V) andra yrkande under 
proposition och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Sedan ställer ordföranden Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om 
redaktionella ändringar under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår 
Pia-Marias Johanssons (LPo) yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att komplettera kommunfullmäktiges beslut 2022-06-07, § 40 enligt 
ovanstående. 

Reservationer 
Conny Alfredsson (SO), Jan Rylander (NP), Lars-Erik Larsson (NP), Pia-Maria 
Johansson (LPo) reserverar sig mot beslutet att avslå Pia-Maria Johanssons 
(LPo) yrkande om redaktionella ändringar. 

David Stansvik (V) reserverar sig mot beslutet att avslå David Stansviks (V) 
yrkanden om att resultatet skall uppgå till noll procent av skatteintäkter, 
generella 

Justerares sign 

~D ~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande \, 
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statsbidrag och utjämning samt yrkandet om att resultatförbättringen överförs till 
social- och utbildningsnämndernas verksamhetsområden. 

Protokollsutdrag till 

'-' 
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Förslag till internbudget 2023 för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2022, § 40, om budgetramar för 
verksamhetsåret 2023 samt planåren 2024-2025. 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till internbudget för kommun
styrelsens verksamheter. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta internbudget 2023 för kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

dnr ks2022-495 

Förslag till internkontrollplan 2023 
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Enligt kommunallagen är det kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för att verksamheten i den kommunala organisationen bedrivs 
utifrån god ekonomisk hushållning och att det finns en god internkontroll samt 
svarar för den yttersta kontrollen av hur verksamheten bedrivs. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta reglemente för intern kontroll den 
28 september 2016, § 128. Enligt reglementet ska en årlig internkontrollplan 
över ekonomi och verksamhet upprättas. lnternkontrollplanen visar vilka 
områden, uppdrag och rutiner som ska omfattas av granskningen under en viss 
period . lnternkontrollplanen ska föregås av en dokumenterad riskanalys utifrån 
konsekvens och sannolikhet. lnternkontrollplanen beslutas av 
kommunstyrelsen i samband med antagande av internbudgeten. 

Kommunstyrelsen ska sedan behandla uppföljningen av internkontrollen och 
föreslå förbättringsåtgärder där så önskas. Uppföljning och åtgärder 
redovisas till kommunfullmäktige i samband med fastställande av 
årsredovisningen. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson {LPo) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kunna 
arbetas igenom ordentligt. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först Pia-Maria Johanssons (LPo) 
yrkande om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska återremitteras till kommunförvaltningen för att 
kompletteras och arbetas igenom ytterligare. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förslag till internkontrollplan 2023 återremitteras till kommunförvaltningen. 

Protokollsutdrag till 
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färdigbehandlade i oktober 2022 
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Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år 
redovisa motioner och medborgarförslag där beredningen inte är slutförd. 
Redovisningen ska ske vid fullmäktiges sammanträde i juni och december. 

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i oktober 2022. 

Under perioden maj 2022 till oktober 2022 har det överlämnats tre 
medborgarförslag men ingen motion. Två motioner och två medborgarförslag 
har besvarats under samma period. 

Redovisningen visar att sju motioner och 20 medborgarförslag ännu inte är 
färdigberedda. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 1.., 
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Reglementen och arbetsordning för kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden och socialnämnden 
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Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12 om ny politisk 
organisation i Nora kommun från och med den 1 januari 2023. Kommun
direktören fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram förslag till 
anpassade styrdokument. 

I nuvarande organisation har kommunstyrelsen utgjort kommunens enda 
verksamhetsnämnd. I den nya politiska organisationen återgår kommunen till 
två verksamhetsnämnder; socialnämnd och bildningsnämnd utöver 
kommunstyrelsen som bibehåller visst verksamhetsansvar. Genom 
förändringen behöver därför tre nya reglementen inklusive arbetsordning 
tas fram för respektive nämnd. 

Reglementena är framarbetade med hjälp av en extern konsult och bygger på 
ett standardutförande, med lokal anpassning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till Ledningsutskottets förslag . 

Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg att initiativrätten skrivs 
in och att reglementet ska revideras under våren 2023. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar i ett skriftligt yrkande på redaktionella 
ändringar och tilläggsyrkanden och att dessa arbetas in i reglementena fram till 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

David Stansvik (V), Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP yrkar bifall till 
Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande. 

Anna Karlsson (S) yrkar bifall till Solveig Oscarssons (S) yrkande. 

Ajournering 
Mötet ajourneras klockan 12:00-13:00. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut det 
vill säga det liggande förslaget med tillägg att initiativrätten skrivs in och att 

Protokollsutdrag till 
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reglementet ska revideras under våren 2023 och Pia-Maria Johanssons (LPo) 
yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt det reviderade förslaget enligt Solveig Oscarssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

1. att anta reglemente för kommunstyrelsen. 

2. att anta reglemente för socialnämnden. 

3. att anta reglemente för bildningsnämnden. 

4. att initiativrätten skrivs in i reglementena. 

5. att reglementena kommer att revideras under första halvåret 2023. 

Justerares sign . Protokollsutdrag till 
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Hopajola har den 20 oktober 2022 överlämnat en ansökan om 
verksamhetsbidrag. På Hopajolas årsstämma i maj 2022 fick styrelsen i 
uppdrag av stämman, dvs länets kommuner, Region Örebro län, och 
Naturskydds-föreningen, att komma in med en skrivelse om utökat 
verksamhetsstöd. 
Anledningen är att det arbetet som enligt stadgarna ska utföras inte längre 
hinns med inom befintliga budgetramar. 

Verksamheten har stadigt ökat under flera år. Men det finns behov av att växla 
upp arbetet ytterligare under kommande mandatperiod och öka 
mängden insamlade medel. Detta för att även långsiktigt kunna fortsätta dela ut 
pengar till olika naturvårdsinsatser och projekt som kommuner och 
föreningar inkommer med. Under de senaste 25 åren har Hopajola bidraget 
med över 16,5 miljoner kronor till bland annat investeringar och inköp av mark 
för att t ex bilda naturreservat, naturskoleverksamhet samt olika 
naturvårdsåtgärder i länets kommuner. 

Hopajola ansöker därför om utökat verksamhetsstöd framöver från sina 
offentliga huvudmän med start 2023. Det innebär ett totalt belopp på 610 000 
kronor för år 2023 med en årlig indexökning på 2,8 procent. Det innebär för 
Nora kommuns del 10 840 kronor för år 2023 beräknat på samma invånar-antal 
som år 2022. 

Ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

att bevilja Hopajola verksamhetsstöd för år 2023 med 10 840 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag . 

. Protokollsutdrag till 
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SSF Stöldskyddsförenings anhållan om ekonomiskt stöd till 
Grannsamverkan 
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Samverkan mot brott är en organisation som består av Polisen, olika 
försäkringbolag, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet, 
Sveriges Kommuner och Regioner Hyresgästföreningen, Riksbyggen och 
Villaägarna. Organisationen verkar för att skapa tryggare boende. På uppdrag 
av 
organisationerna är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för 
verksamheten. 

Organisationen Samverkan för brott finansierar i nuläget verksamheten 
Grannsamverkan i Sverige. Detta för att invånarna i kommunen som på eget 
initiativ vill minska risken för att bli utsatta för brott inte själva ska behöva 
bekosta grannsamverkan i sitt bostadsområde. Efterfrågan på skyltar och 
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017. Verksamheten är därför i 
stort behov av ekonomiskt tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda 
boende i Sveriges kommuner skyltar och annat material utan kostnad. Det 
gäller både befintliga grannsamverkansområden och nya som vill starta. 

Med anledning av ovanstående anhåller SSF Stöldskyddsförening om 
ekonomiskstöd på 5 000 kronor för år 2022 till metoden Grannsamverkan. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja SSF Stöldskyddsföreningen ekonomiskt stöd med 5 000 kronor för år 
2022 till Grannsamverkan. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar att SFF Stöldskyddsföreningen ska få 5 000 kronor för 
år 2022 och 5000 kronor för år 2023 till Grannsamverkan. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga ledningsutskottets förslag till beslut respektive Tom Rymoens (M) 
förslag om att SFF Stöldskyddsförening ska få 5000 kronor för 2022 och 5000 
kronor för 2023 till Grannsamverkan. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Tom Rymoens (M) yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja SSF Stöldskyddsföreningen ekonomiskt stöd med 5 000 kronor för år 
2022 och 5000 kronor för år 2023 till Grannsamverkan. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 157 
Lu § 86 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11 -23 

dnr ks2022-445 

Sida 

29 

Uppstartskostnader i samband med verksamhetsövergång 2023 för 
lokalvården från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till Nora 
kommun 

Kommundirektören samt servicechefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Från och med 2023 sker en organisationsförändring av verksamheterna inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen, förbund och förvaltning. Det innebär bland annat 
att Nora kommun tar över verksamheten för lokalvård från 
förbundet vid årsskiftet 2022/2023 i en verksamhetsövergång. 

Under hösten 2022 har behovet för verksamheten Lokalvård setts över. 
Verksamheten har inte utvecklat digitaliseringen fullt ut på grund av 
omoderna system. I samband med att verksamheten övergår till Nora 
kommun kommer arbetet med digitalisering att påbörjas under 2023 med 
att införa bland annat registrering av tid och frånvaro i personalsystemet 
Personec. Dessutom ska ett nytt lokalvårdssystem starta. 

Kostnader för licenser, utrustning såsom mobiler, i-Pads, tvättmaskiner och 
arbetskläder tillkommer i samband med verksamhetsövergången. Vissa av 
kostnaderna är engångskostnader och andra kommer att finnas med i den 
årliga driftbudgeten. 

På 1990-talet genomfördes besparing inom förskolorna i Nora kommun vilket 
innebar minskad städfrekvens i förskolelokalerna. Under 2019 fattade 
ägarkommunerna inom Samhällsbyggnad Bergslagen beslut om besparingar 
inom lokalvården som innebar minskad städfrekvens i skollokaler. 

Dessa besparingar innebär att lokalerna inom förskola och skola inte städas 
enligt Folkhälsomyndighetens, FoMH, rekommendationer. 

Kommundirektören och servicechefen föreslår att uppstartskostnader såsom 
lokalvårdssystem och utrustning till lokalvården finansieras med 700 000 kronor 
ur kommunstyrelsens konto för tillfälliga engångsresurser för 2022. 

Kommundirektören och servicechefen föreslår också att resurser ska tillföras 
budgeten i nuvarande ram för lokalvård så att Nora kommun uppnår FoMH:s 
rekommendationer för lokalvård i förskole- och skollokaler. Det innebär en 
utökning med 300 000 kronor i årets budget vilket motsvarar 25,5 timmar per 
vecka och 63,75 procent årsarbetare. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta · 

Protokollsutdrag till 
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· ·Justerares sign 

So 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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att medel för uppstadskostnader och utrustning till verksamheten Lokalvård 
finansieras med 700 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för tillfälliga 
engångskostnader 2022. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att 300 000 kronor tillförs nuvarande budgetram för lokalvård för att uppnå 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) och Solveig Oscarsson (S), Kent Nilsson (S), 
Ursula Steffensen (S), Tom Rymoen (M) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar 

medel för uppstadskostnader och utrustning till verksamheten Lokalvård 
finansieras med 700 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för tillfälliga 
engångsko~nader2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att 300 000 kronor tillförs nuvarande budgetram för lokalvård för att uppnå 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 158 
Lu § 94 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

dnr ks2022-317 

Förslag till reviderad taxa för båtplatser i Nora kommun 

Kommundirektören samt servicechefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Kön att hyra båtplatser i Norasjön är lång, både vid strand
promenaden och vid Hittorp. 

Sida 

31 

Standarden på båtplatserna är varierande och vissa platser är så grunda att det 
inte går att hyra ut dem. Platserna med y-bommar är mest attraktiva och har 
längst kö. Omsättningen per år på platserna är relativt låg. Det beror 
troligen på att säsongshyran för en båtplats är låg och att man då behåller 
platsen trots att man bara lägger i vid enstaka tillfällen eller inte ens har en båt. 

Taxan för båtplatserna är inte reviderad på flera år. Hyran för y-bom och 
bojplats är 1 000 kronor per säsong . En omvärldsbevakning har gjorts på 
liknande orter som Nora och där ligger hyran för en båtplats per säsong på 
mellan 1 300 kronor till 2 500 kronor. 

Det finns gästplatser nedanför Svarälvsgatan men många är så grunda att det 
inte går att lägga till där. Det är stora behov av att byta ut eller 
komplettera bryggor, y-bommar och bojar. Genom att höja hyran för båt
platserna skapas det utrymme för att lägga de ökade intäkterna på att 
investera utrustning till båtplatserna. Tillsammans med separata äskningar ger 
det ett bra utrymme för att underhålla och utveckla båtplatserna. 

Det är Nora kommun som administrerar kö , betalning och uppsägning av 
båtplats och det sker via e-tjänst. Nora-Gyttorps fiskeklubb ansvarar, genom 
avtal , för att åtgärda felanmälningar och för upptagning och iläggning av 
y-bommar. 

Förslag till ny säsongstaxa för säsong 2023 för Strandpromenaden och 
Hittorp är 2 500 kronor för y-bomsplats och 1 700 kronor för boj plats. Förslag till 
taxa för att stå kvar i kö är 150 kronor per år. 

Det står 115 personer i kö till strandpromenadens båtplatser och 18 personer till 
Hittorps platser. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad taxa för båtplatser att gälla från säsong 2023. 

Protokollsutdrag till 
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Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till bifall till förslaget med ändring på 
taxan för boj plats, där taxan sätts till 1 500 kronor istället för 1 700 kronor. 

Jan Rylander (NP) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons (LPo) ändringsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga ledningsutskottets förslag respektive Pia-Maria Johanssons (LPo) 
yrkande om att taxan för bojplats ska vara 1500 kronor. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad taxa för båtplatser att gälla från säsong 2023. 

Reservation 
Pia-Maria Johansson (LPo), Conny Alfredsson (SO), Lars-Erik Larsson (NP) 
och Jan Rylander (NP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pia-Maria 
Johanssons (LPo) yrkande om att taxan för bojplats ska vara 1500 kronor. 

· -Justerares sign 

~P ~ I 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande ' 
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Kommunstyrelsen 
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dnr KS2022-496 

Förslag till förändrat partistöd 
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Kommunsekreteraren informerar om att den tillfälliga beredningen för att se 
över nivåerna för arvoden till kommunala förtroendevalda även har diskuterat 
förändringar i partistödet. 

Förslaget innebär ett grundstöd på 10 000 kronor per parti samt 1 O 000 per 
mandat i fullmäktige . Förslaget innebär också att utbildningsbidraget till 
partierna tas bort. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsen den 23 november 2022. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att partistödet ändras till ett grundstöd om 10 000 kronor per parti samt 
10 000 kronor per mandat i fullmäktige 

2. att utbildningsbidraget till partiernas tas bort. 

3. att partistödet räknas upp årligen med samma procentuella höjning som 
inkomstbasbeloppet. 

Protokollsutdrag till 
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dnr ks2022-362 
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Förslag till revidering av reglemente för ersättning till kommunala 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12, om en ny politisk 
organisation för Nora kommun. Kommundirektören fick i samband med 
beslutet i uppdrag att ta fram förslag till anpassade styrdokument. 

Reglementet för ersättning till kommunala förtroendevalda antogs av 
fullmäktige 1992 och reviderades senast i december 2018. Reglementet 
behöver uppdateras, dels för att anpassas till den nya politiska organisationen 
och dels för att anpassas till gällande lagstiftning. 

Kommunstyrelsen önskade också en översyn av arvodesnivåerna och 
ersättningsmodell för förtroendevalda. Uppdraget av revideringen delades upp i 
två delar. Kommundirektören fick i uppdrag att revidera reglementet 
utifrån organisation och lagstiftning och kommunstyrelsen föreslog att 
kommunfullmäktige skulle tillsätta en tillfällig tvärpolitisk beredning för att se 
över ersättningsnivåerna. Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en 
beredning på sammanträde den 21 september 2022, § 67. 

Kommundirektören anlitade extern konsult för uppdraget. Den tillfälliga 
beredningen har överlämnat sina förslag som därefter införts i förslaget till 
reviderat reglemente. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta reviderat reglemente för ersättning till kommunala förtroendevalda för 
mandatperioden 2023-2026 samt 

2. att reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta reviderat reglemente för ersättning till kommunala förtroendevalda 
för mandatperioden 2023-2026 samt 

2. att reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

3. att överlåta till kommunfullmäktige att besluta om bilaga 1 om 
arvodesnivåer. 

· Justerares sign I~ 
__!?o 1· N \ 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Firmatecknare 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2022-11-23 
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Kommunstyrelsen beslutar 
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1. att från och med den 1 december 2022 till och med 31 december 2022 utse 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg (S) och vid förfall för honom 
kommunstyrelsens vice ordförande Dan Pierre (M) samt kommundirektör 
Christina Landoff och vid förfall för henne ekonomichef Peter Warman eller 
HR-chef Katarina Eriksson, att två i förening , förtroendevald och 
tjänsteperson , teckna kommunens firma. 

2. att från och med den 1 januari 2023 utse kommunstyrelsens ordförande Dan 
Pierre (M) och vid förfall för honom kommunstyrelsens vice ordförande 
Mikael Wahlberg (S) samt kommundirektör Christina Landoff och vid förfall 
för henne ekonomichef Peter Warman eller HR-chef Katarina Eriksson , att 
två i förening, förtroendevald och tjänsteperson, teckna kommunens firma. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 

2022-11-23 
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Undertecknande av borgensförbindelser 

Kommunstyrelsen beslutar 

Sida 
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1. att från den 1 december 2022 till och med 31 december 2022 utse 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Wahlberg (S) och vid förfall för 
honom kommunstyrelsens vice ordförande Dan Pierre (M) samt 
kommundirektör Christina Landoff och vid förfall för henne ekonomichef 
Peter Warman eller HR-chef Katarina Eriksson, att två i förening, 
förtroendevald och tjänsteperson, på kommunens vägnar underteckna 
borgensförbindelser. 

2. att från den 1 januari 2023 utse kommunstyrelsens ordförande 
Dan Pierre (M) och vid förfall för honom kommunstyrelsens vice 
ordförande Mikael Wahlberg (S) samt kommundirektör Christina Landoff 
och vid förfall för henne ekonomichef Peter Warman eller HR-chef 
Katarina Eriksson , att två i för~ning, förtroendevald och tjänsteperson, på 
kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2022-11 -23 
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1. Beslut i enlighet med delegationsordningens punkt 4.8. Tilldelningsbeslut 
fordon med drivmedel el. 2022-08-08. KS2021-231. 

2. Beslut i enlighet med delegationsordningens punkt 4.8. Tilldelningsbeslut 
fordon med drivmedel bensin. 2022-08-08. KS2021-231 . 

3. Beslut i enlighet med delegationsordningens punkt 4.8. Tilldelningsbeslut 
Arbetskläder och skor. KS2022-444. 

4. Beslut i enlighet med delegationsordningens punkt 4.8. Produkter vatten 
och badhusmiljö. KS2022-348. 2022-10-14. 

5. Beslut i enlighet med delegationsordningens punkt 4.8. Tilldelningsbeslut. 
Sport idrotts- och friluftsmaterial. KS2022-347. 2022-10-14. 

6. Beslut enligt punkt 12.1 i delegationsordningen. Hyreskontrakt för lokal, 
Rådhuset, Prästgatan 13 - Stiftelsen Activa (KS2022-345) . 2022-06-14. 

7. Beslut i enlighet med delegationsordningens punkt 4.8. KS2022-045. 
a. överenskommelse projekt, kunskap som växer Ks2922.328 
b. Avtal om kommunalt bekämpningsprojekt för att bekämpa 

blomsterlupin. KS2022-327. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ta anmälan av delegationsbeslut till protokollet. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 164 

Delgivningar 

Dokumentdatum 1:1 Dokumenttitel 1:1 Till/från 1:1 
2022-10-25 Protokollsutdrag från Hällefors kommun, 

kommunfullmäktige§ 169/2022- Framtida organisation 

av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen -

Nya reglementen och samverkansavtal Delgivning Ks 

Hällefors kommun 

2022-11-04 Inventering av vattendrivet gruvspel 2022, Pershyttan - Pershyttans Maskinhistoriska Förening 

Pershyttans Maskin historiska Förening Delgivning Ks 

2022-10-2 Protokollsutdrag från Ljusnarsbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun 

kommunstyrelsen§ 310/2022- Familjehemssamverkan i 

kommuner i norra Örebro län (KNÖL) Delgivning Ks 

2022-11-04 Rapport från Mälardalsrådet- Samhällsbyggarnas 

arbetsmarknad i Stockholm-Mälarregionen Delgivning 

Ks 

2022-10-2 Protokollsutdrag från Lindesbergs kommun, 

Kommunfullmäktige § 6/2022 - Framtida organisation 

av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen 

Mälardalsrådet 

Lindesbergs kommun 

________ •• D_e~lgivning~K-s_-,--__ ,----..,,...----=--•---------=------

. Justerares sign 

So 

2022-10-24 Protokollsutdrag från Lindesbergs kommun, 

Kommunfullmäktige§ 5/2022- Nya reglementen och 

samverkansavtal - Framtida organisation av 

verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen 

Delgivning Ks 

Lindesbergs kommun 

2022-10-20 Länsgemensam kompetensförsörjningsplan Nära vård Region Örebro län 

Delgivning Ks 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

Ks § 165 dnr KS2022-039 

Kommundirektören informerar 

Kommundirektören informerar om: 
- kommunförvaltningens arbete med nya mål. 

Sida 
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- att kommunen bjuder in medarbetare och politiker i kommunstyrelsen till 
julbord. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 

2022-11-23 

Förslag till öppna sammanträden 

David Stansvik (V) initierar ett ärende om att kommunstyrelsens 
sammanträden ska vara offentliga. Ärendet bordlades vid 
kommunstyrelsens föregående sammanträde den 2 november. 

Sida 
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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. 

Yrkanden 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till den 
nya kommunstyrelsens att besluta om. 

Proposition 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer yrkandet om att överlämna 
beslutet om öppna sammanträden till den nya kommunstyrelsen för beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna beslut om öppna sammanträden för den nya mandatperioden 
till den nya kommunstyrelsen. 

Protokollsutdrag till 
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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 (SD) 

Benqt Maqnusson (LPo) 

Antal 

Närvaro-och omröstningsl i sta 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 23/11 2022 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be 

slut § § 

Ja Nej Avs Ja Nej 

X 
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X 

John Sundell (KD) -

X 

X 

Anna Karlsson (S) -

X 

-

X 

X 

Justerare X 

X 

X 

Lars-Erik Larsson (NP) -

Ersättare 

Abdo Haj Mohammad (S) -

John Sundell (KD) X 

Margaretha Eriksson (S) -

Jan Ulfberg (L) -

Therese Lindqvist (V) -

Eija Ahonen Pettersson (M) -

· Anna Karlsson (S) X 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Vakant (S) 

Andreas Vidlund (-) -

Maria Blomqvist (LPo) -

Lars-Erik Larsson (NP) X 

Vakant (SD) 

Vakant (NP) 
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