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Sammantrtldesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 70 

Ks§ 52 
Lu § 24 dnr ks2020-218 

Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2019 

Direktionen har den 3 mars 2020, § 2, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna 
årsredovisningen. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden bifalla till 
årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Nerikes Brandkår. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Ks § 53 
Lu § 25 

2020-05-27 

dnr ks2020-218 

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2019 

71 

Revisorerna har granskat verksamheten för 2019 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfreds
ställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande . . 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2019 
godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår ansvarsfrihet för år 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

72Kommunstyrelsen 2020-05-27 

Ks § 54 
Lu § 26 dnr ks2020-197 

Arsredovisning 2019 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Direktionen har den 27 mars 2020, § 17, behandlat årsredovisning 2019 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

~~Sign tJi (~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantradesdattJm Sida 

73Kommunstyrelsen 2020-05-27 

Ks § 55 
Lu § 27 dnr ks2020-197 

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
för år 2019 

Revisorerna har granskat verksamheten för 2019 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända
målsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande 
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvars
frihet för år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O 
Utdragsbestyrkande 
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$ammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 74 

Ks § 56 
Lu § 28 dnr ks2016-502 

Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Styrelsen för Nora 
Golfklubb ansöker om amorteringsfrihet under 2020 för borgenslån. Enligt 
fullmäktiges beslut den 7 december 2016, § 181, är amorteringskravet 
75 000 kronor per år. 

Styrelsens ansökan om amorteringsfrihet under 2020 är med anledning av 
den rådande Covid-19-pandemin vilken påverkar klubbens ekonomiska 
förutsättningar under 2020. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) och 
Lars-Erik Larsson (NP) avslag på golfklubbens ansökan. 

Ordföranden yrkar bifall till ansökan. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar 
enligt bifallsyrkandet. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden meddelar följande omröstningsproposition vilken godkänns. 
Den som bifaller Nora Golfklubbs ansökan röstar ja och den som avslår 
densamma röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelas att utskottet avgivit fyra ja-röster och 
två nej-röster. Utskottet beslutar enligt framtaget förslag. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Nora Golfklubb amorteringsfrihet under 2020 under 
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet 
under samma period. 

Bengt Magnusson och Lars-Erik Larsson reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

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

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

Justerares sign 

cPO 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-05-27 75 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar bifalla utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att gOdkänna Nora Golfklubb amorteringsfrihet under 2020 under 
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet 
under samma period. 

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

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 76 

Ks § 57 
Lu § 29 dnr ks2019-359 

Uppdatering av bilaga 1 i Risk- och sårbarhetsanalys tör Nora 
kommun 2019-2023 

Säkerhetssamordnaren/säkerhetsskyddschefen samt kommundirektören har 
lämnat en skrivelse om rubricerat ärende. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019, § 134, att anta RSA, 
Risk- och sårbarhetsanalys för Nora kommun 2019-2023. 

Med hjälp av MS B, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
stödmaterial för att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser identifierades 
samhällsviktiga verksamheter i Nora kommuns geografiska område. 
Dessa finns i analysens bilaga 1. 

I samband med den pågående pandemin av Covid-19 har regeringen 
meddelat en förordning där det bland annat anges att även om regeringen 
beslutar om att stänga förskola och grundskola ska vårdnadshavare som 
deltar i samhällsviktig verksamhet fortfarande erbjudas omsorg för barn och 
elever i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 

I samma förordning anges 12 samhällssektorer där samhällsviktig verk
samhet bedrivs. MSB har utifrån förordningen fattat beslut om en föreskrift 
med tillhörande allmänna råd. De allmänna råden utvecklar de 12 samhälls
sektorerna men ger också konkreta exempel på samhällsviktiga 
verksamheter. 

Det finns därför ett behov att uppdatera bilaga 1 i Nora kommuns RSA 
utifrån de nya föreskrifterna och allmänna råden. Uppdateringen gäller en 
komplettering med samhällssektorerna Militärt försvar och 
Socialförsäkringar. 

Den nya bilagan kommer, om behov uppstår, att bland annat användas till 
bemanningsplanering eller bemanningsprioritering. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta uppdaterad bila 1 i Risk- och sårbarhetsanalys för Nora kommun 
2019-2023. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förs lag 

Justerares sign 

1,j( 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 77 

Ks§ 58 
Lu § 31 dnr ks2020-239 

Förslag att tillåta ledamöter och ersättare m.fI. att delta i 
sammanträden på distans 

Kommundirektören samt kanslichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 
I Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna räd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 m.m. uppmanas personer som visar typiska 
symtom att stanna hemma för att minimera risken för spridning av corona
viruset. Äldre personer tillhör i sig en riskgrupp och löper större risk att bli 
svårt sjuka. 

Nora kommun behöver därför ha beredskap för att göra det möjligt för 
ledamöter och ersättare att delta på distans på sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten. 

Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § ska kommunfullmäktige besluta om i 
vilken utsträCkning ledamöter och ersättare får delta på en nämnds möten 
på distans. Deltagandet måste då ske genom att Ijud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sånt sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. 

Om fullmäktige fattar beslut om att tillåta distansdeltagande och det finns 
teknisk möjlighet till det ska en ledamot som deltar på distans anses vara 
närvarande. 

Samtliga ledamöter kan inte delta samtidigt på distans. Det måste finnas ett 
fysiskt möte där ett antal ledamöter är på plats. Det digitala deltagandet ska 
endast ses som ett komplement till det fysiska sammanträdet. Det är ord
föranden som avgör om närvaro får ske på distans för visst sammanträde. 
Förtroendevalda som önskar att delta på distans ska meddela detta till 
ordföranden och sekreteraren senast tre dagar i förväg . 

Enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, är det lämpligt att i alla fall 
presidiet och sekreterare finns på plats i sammanträdeslokalen. Däremot gör 
SKR bedömningen att samtliga ledamöter inte behöver kunna se och höra 
varandra samtidigt. Den tekniska lösningen ska inte behöva vara bättre än 
vid ett fysiskt möte. Det viktiga är dock att Ijud- och bildöverföring sker i 
realtid och att det är en stabil överföring av ljud och bild. Om det sker ett 
avbrott i överföringen måste mötet göra en paus. 

En öppen omröstning bedöms inte kräva mer än den Ijud- och bildöverföring 
som sammanträdet kräver. Om det däremot blir en sluten omröstning, som 
till exempel vid val, är det inte genomförbart med den tekniska utrustningen. 
Sådana ärenden tillåtas inte att avgöras med deltagande på distans. 

Justerares sign 

0-D 1,?( 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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I kommunallagen nämns inte distansdeltagande i utskott. SKR rekommen
derar ändå att dessa behandlas på samma sätt som en nämnd eller 
fullmäktige, dvs att fullmäktige fattar beslut och att utskottens sammanträden 
genomförs med samma villkor. 

Även om ett sammanträde är stängt för allmänheten påverkas inte möjlig
heten att delta på distans. Dock måste den som deltar på distans säkerställa 
att miljön som deltagaren befinner sig i kan likställas med ett stängt 
sammanträde. 

Ordföranden bör inte godkänna distansdeltagande om det finns risk att 
sekretesskyddade uppgifter kommer att hanteras på sammanträdet. Därför 
ska inte individnämnden i Nora tillåta deltagande på distans förrän teknik och 
rutiner finns för att säkerställa detta. 

I samband med att fullmäktige fattar beslut om att godkänna deltagande på 
distans i kommunstyrelsen och utskotten måste kommunstyrelsens 
reglemente och arbetsordning revideras enligt följande. 

Ledamöter, ersättare och förtroendevalda med insynsplats får delta på 
distans på sammanträden med kommunstyrelsen, ledningsutskottet, barn
och ungdomsutskottet, socialutskottet och samhällsbyggnadsutskottet om 
särskilda skäl finns. Detta får bara ske om Ijud- och bildöverföring sker i 
realtid och på sätt så att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. 

Lokalen där distansdeltagaren är ska vara på så sätt att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, ljud och bild. 

Förtroendevald som vill delta på distans ska anmäla det till ordförande eller 
sekreterare senast tre dagar i förväg. Ordföranden avgör om deltagande kan 
ske på distans. 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ledamöter, ersättare och förtroendevalda med insynsplats i kommun
styrelsen, ledningsutskottet, barn- och ungdomsutskottet, socialutskottet 
samt samhällsbyggnadsutskottet får, om särskilda skäl finns, delta i 
sammanträdet på distans samt 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrtldesdatum Sida 

2020-05-27 79 

att kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning revideras enligt 
ovanstående. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade David Stansvik 01) 
på att en utvärdering ska göras senast den 30 juni 2021. 

Jonas Akerman (S) yrkar bifall till David Stansviks tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och tilläggsyrkandet och 
finner att de bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ledamöter, ersättare och förtroendevalda med insynsplats i kommun
styrelsen, ledningsutskottet, barn- och ungdomsutskottet, socialutskottet 
samt samhällsbyggnadsutskottet får, om särskilda skäl finns, delta i 
sammanträdet på distans 

att kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning revideras enligt 
ovanstående samt 

att en utvärdering ska göras senast den 30 juni 2021. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 80 

Ks§ 59 
Lu § 32 	 dnr ks2020-1 00 

Svar med anledning av revisorernas rekommendation utifrån 
2019 års grundläggande granskning 

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Den grundläggande 
granskningen genomförs varje år oavsett vilken riskbedömning som gjorts. 

Som fördjupning av den grundläggande granskningen har revisorerna under 
2019 genomfört en enkätundersökning som ställts till ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsen. Av 15 tillfrågade ledamöter har 12 besvarat enkäten. Det 
motsvarar en svarsfrekvens på 80 procent. 

Det område som enligt enkätsvaren kan tolkas som ett utvecklingsområde, 
generellt sett, är verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Det gäller också kommunens uppsikt av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och de gemensamma nämnderna 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Bergslagens överförmyndar
nämnd. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i enkätsvaren vill revisorerna 
poängtera att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen har ett gemensamt 
ansvar för att genomföra det uppdrag som fullmäktige gett styrelsen. Detta 
oavsett om de representerar majoriteten eller oppositionen . 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 
• 	 Utveckla arbetet med verksamhetsmålen och uppföljningen av dessa. 
• 	 Ta initiativ att utveckla formerna för informationsöverföring och uppföljning 

beträffande kommunalförbund och gemensamma nämnder. 
• 	 Initiera en diskussion om vilka system och rutiner som behövs för att 

samtliga ledamöter i rimlig utsträckning ska känna att de kan fullgöra sin 
uppsiktsplikt. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 1 juni 2020 om 
vilka åtgärder styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av revisorernas 
synpunkter samt vad som i övrigt kommit fram i revisionsrapporten. 

Fullmäktige beslutade den 29 april 2020, § 22 att tillsätta en tillfällig 
fullmäktigeberedning vars uppgift är att arbeta med kommunens mätbara 
mål. Beredningens arbete ska presenteras för kommunstyrelsen före slutligt 
förslag till budget hösten 2020. 

Kommunstyrelsen har i sitt årshjul planerat in tillfällen där kommunalförbund, 
bolag och gemensamma nämnder ska informera kommunstyrelsen om 
framförallt sin verksamhet men också om sin ekonomi. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-05-27 81 

I år har det sett annorlunda ut på grund av Corona-epidemin och informa
tionstillfällena har fått skjutas framåt i tiden. Om kommunstyrelsen initierar en 
diskussion om vilka system och rutiner som behövs för att ledamöterna ska 
känna att de fullgör sin uppsiktsplikt kommer förvaltningsledningen att hjälpa 
till i det arbetet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom yttrandet såsom eget yttrande. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på 
att det i svaret till revisorerna, stycket innan förslaget till beslut, byter ut 
" ••• för att ledamöterna ska känna att de fullgör sin uppsiktsplikt ... " mot 
" ... för att ledamöterna ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt ..... " 

Bengt Magnusson (LPo) och ordföranden yrkar bifall till ändringsyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom yttrandet såsom eget yttrande med David Stansviks 
ändringsyrkande. 

Justerares sign 

So 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks§ 60 
Lu § 33 dnr ks2020-275 

Förslag till uppdrag om sommargåva till kommunens 
medarbetare 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att till kommun
styrelsens sammanträde den 27 maj ta fram ett förslag till sommargåva till 
personalen. Detta som en uppmuntran i arbetet med anledning av den 
pågående Corona-epidemin. 

Utskottet diskuterade alternativa lösningar på sommargåvan. 

Ledningsutskottet beslutar 

att kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 
den 27 maj ta fram förslag till sommargåva till kommunens medarbetare. 

Under kommunstyrelsen behandling av ärendet presenterar kommun
direktören förslaget till sommargåva till kommunens medarbetare. För att 
tacka sina tillsvidareanställa och visstidsanstälIda medarbetare för väl utfört 
arbete under coronapandemin vill kommunen ge en sommargåva. 

Sommargåvan består av ett presentkort på 250 kronor och är också ett stöd 
till kommunens företagare eftersom presentkortet bara gäller hos företag 
med hemvist i Nora kommun och som finns med i företagsregistret. Present
kortet gäller till den 31 augusti 2020. 

Varje företag bestämmer själva om de vill ta emot presentkortet som 
betalning och kommer då att gälla som en rekvisition som redovisas till 
kommunen. 

Den totala kostanden för sommargåvan beräknas till 240 000 kronor för 
850 presentkort, informationsmaterial, tryckkostnad och kuvert samt porto. 

David Stansvik (V) och ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 240 000 kronor för sommargåva till kommunens medarbetare 
samt 

alt medlen anslås ut kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2020. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 83 

Ks § 61 
Lu § 34 dnr ks2020-246 

Anhållan om medel för kostnadsfria sommaraktiviteter 2020 

Kommundirektören samt utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Under de senaste ären har Nora kommun fätt statliga medel frän 
socialstyrelsen för att kunna erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för 
barn och ungdomar. Dessa medel finns inge längre. 

I kommunens budget finns inga särskilda medel avsatta för att särskilt stödja 
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Den pägäende coronapandemin gör att de 
aktiviteter som tidigare är fritidsgärden och föreningar/organisationer tidigare 
genomförts inte kan genomföras i är. 

Folkhälsomyndighetens restriktioner och det allmänna läget kring smitt
spridning gör att behovet av att kunna genomföra andra aktiviteter denna 
sommar är betydande ur barnrättsperspektiv och folkhälsoperspektiv. 

Med anledning av detta anhäller utvecklingschefen om 400 000 kronor ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel för att stödja genomförande av 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter under sommaren 2020. Fritidsgärden 
samt föreningar och organisationer söker dessa pengar hos Tillväxt och 
utveckling för att genomföra olika aktiviteter. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar pä avslag. 

Ordföranden ställer proposition pä kommundirektörens och utvecklings
chefens förslag mot avslagsyrkandet och finner att utskottet beslutar enligt 
förslaget. 

Ledningsutskottet föreslär kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 400 000 kronor för att fritidsgärden samt föreningar och 
organisationer ska kunna genomföra avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 
samt 

att medlen ansläs frän kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden att 
utvecklingschefen föreslär att 50 000 kronor avsätts till kommunal 
verksamhet och 350 000 kronor till fören ingar. 

Ordföranden, Tom Rymoen (M) och David Stansvik (V) bifall till utskottets 
förslag . 

Justerares sig n Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att finansieringen ska tas från särskolans 
budget vilken är överbudgeterad. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Bengt Magnussons ändrings
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag samt utvecklingschefens 
förslag till fördelning vilket bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkande vilket avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta totalt 400 000 kronor för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 

att pengarna fördelas med 50 000 kronor för kommunal verksamhet och 
350 000 kronor för föreningar samt 

att medlen anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 62 
Lu § 35 dnr ks2019-421 

Förslag till revidering av förbundsordning för samordnings
förbundet i norra Örebro län, SOFINT 

Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT, har överlämnat en 
skrivelse i ärendet. SOFINT:s verksamhet regleras av lagstiftning och 
förbundsordning. Förbundsordningen är ett styrdokument som fastställs av 
förbundets medlemmar. Den aktuella förbundsordningen är från 2014. Ett 
ändringsförslag lämnades till medlemmarna under 2017 men fastställdes 
inte. 

Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med 
anledning av revisionsrapporten för verksamhetsåret 2018. En av åtgärderna 
är att fullfölja det påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag till 
förbundsordning. 

Samtliga medlemmar har haft möjlighet att komma med synpunkter om 
förslaget. Ändringar har delvis genomförts enligt dessa synpunkter. 

För att samordningsförbundet ska få en ny förbundsordning måste varje 
enskild medlem fatta beslut om att anta den. Ny förbundsordning träder i 
kraft när samtliga medlemmar har fastställt den. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förbundsordning för samordningsförbundet i norra Örebro län, 
SOFINT. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign 

So 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Ks § 63 
Lu § 36 

2020-05-27 

dnr ks2020-241 

86 

Revisionsberättelse år 2019 för samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT 

Revisorema har granskat räkenskapema, årsredovisningen och förbunds
styrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i norra Örebro län för 
verksamhetsåret 2019. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intem kontroll i verksamhet och 
räkenskaper. 

Revisorema ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorerna har utfört sin granskning utifrån lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och god redovisningssed. Granskningen 
har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Revisorerna bedömer att styrelsen i Samordningsförbundet i norra Örebro 
län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenlig och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. 

Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av 
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Revisorerna bedömer också att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter för samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT, ansvarsfrihet för 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande 
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Ks § 64 
Lu § 37 dnr ks2020-137 

Svar på remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 

Den nuvarande Regionala digitala agendan antogs i juni 2014 av 
Länsstyrelsen, dåvarande Regionförbundet och Örebro läns landsting. 

I augusti 2019 gav programstyrgruppen för Regional digital agenda en 
projektgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till ny digitaliseringsstrategi för 
Örebro län. Arbetet har pågått under hösten 2019. Projektgruppen består av 
representanter från alla samverkande organisationer; länets kommuner, 
Örebro universitet, Länsstyrelsen och Region Örebro län. 

Nu ges möjlighet att svara på remissförslaget och därefter kommer ett nytt 
förslag att tas fram för fortsatta politiska beslut. Förslaget beräknas vara 
färdigt i augusti 2020. 

Kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora har, vid ett 
gemensamt möte tillsammans med staben för digitalisering i Region Örebro 
län, arbetat fram ett gemensamt svar på remissen. 

De fyra kommunerna är positiva till en gemensam digitaliseringsstrategi. 
Kommunerna lyfter fram vikten av tillgång till infrastruktur och att en 
utbyggnad av infrastrukturen behöver prioriteras för att digitaliseringsarbetet 
ska lyckas. En utbyggd infrastruktur för bred band bidrar till att minska klyftan 
mellan stad och landsbygd. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till svar på remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län såsom 
eget yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Ks § 65 
Lu § 38 

2020-05-27 

dnr ks2020-248 

Förslag till ombudsavtal med Länsgården Fastigheter AB 

88 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. I februari 2017 
undertecknade Nora kommun, Länsgården Fastigheter AB och Region 
Örebro län en avsiktsförklaring avseende om- och nybyggnation på 
fastigheten Nora Rosen 11 i Nora kommun. Byggnationen avser ett nytt 
vård- och omsorgsboende i anslutning till nuvarande vårdcentral. 

Fastigheten kommer att ägas av Länsgården Fastigheter AB och hyras ut för 
drift till Nora kommun. 

Länsgården Fastigheter AB har tagit fram underlag och ansökt om ny detalj
plan. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2020. Den är nu 
överklagad. 

En lokalprogramplan, som beskriver de funktioner och värden som 
fastigheten och lokalerna ska stödja samt vilken typ av verksamhet som 
ska bedrivas och dess volymer, antogs av kommunstyrelsen i april 2020. 

Kommunen lyder under lag om offentlig upphandling (LOU) och byggnaden 
ska anpassas enligt kommunens krav vilket innebär att byggnaden kommer 
att upphandlas som ett byggentreprenadkontrakt i enlighet med LOU. 
Länsgården kommer, som fastighetsägare, att upphandla konsulttjänster för 
byggnationen som sker på fastigheten. Kommunen är upphandlande 
myndighet för upphandlingen av entreprenaden och kommer vid av1als
ingåendet att vara beställare. 

Kommunen utnämner Länsgården Fastigheter AB till att vara beställarombud 
vid upphandlingen. 

Detta Avtal om samverkan och ombudsuppdrag mellan Nara kommun och 
Länsgårdens Fastigheter AB reglerar ansvar och roller i samarbetet. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på kommundirektörens förslag mot avslags
yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt förslaget. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta avtal om samverkan och ombudsuppdrag mellan Nora kommun och 
Länsgården Fastigheter AB. 

Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till förmån 
för avslagsyrkandet. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
och Bengt Magnusson (båda LPo) avslag på utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

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

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 90 

Ks §66 
Lu § 40 dnr2019-073 

Förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemen
samma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019, § 32, att ansöka om att gå 
med i Regionhälsan. 

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade år 2005 en gemensam 
nämnd för företagshälsovård. Från 2007 ingår även tolkförmedling i 
nämnden. Mellan åren 2009 och 2018 har samverkan utökats med 
kommunerna Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Lekeberg. 

I april 2019 ansökte också Nora kommun om att gå med i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, som den 
numera heter. 

Med anledning av att Nora kommun ansökt om att gå med i nämnden har 
tidigare samverkansavtal och reglemente anpassats efter samtliga 
samverkande parter. Det nya avtalet samt reglementet föreslås gälla 
från den 1 oktober 2020. 

Nämnden föreslås bestå av 20 ledamöter och lika många ersättare och 
fördelas enligt följande; Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare, 
kommunerna Örebro och Kumla två ledamöter och två ersättare vardera 
samt resterande kommuner får en ledamot och en ersättare vardera. 

Region Örebro län är värdorganisation och har posten som ordförande 
medan Örebro kommun har posten som vice ordförande. 

För att Nora kommun ska få inträde i den gemensamma nämnden måste 
samtliga övriga medlemmar fatta samma beslut. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län och 
kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora för den gemensamma nämnden för företags
hälsovård samt tolk- och översättarservice 

att anta reglemente för den gemensamma nämnden 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrt<.ande 
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att för att beslutet ska vara giltigt ska samstämmiga beslut fattas av 
regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg , 
Laxå, Lindesberg, Lekeberg, Ljusnarsberg och Nora samt 

att ovanstående ska gälla från den 1 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förs lag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 67 
Lu § 39 dnr ks2020-039 

Förslag med anledning av Nitro/Nora SS önskemål att 
Nora kommun övertar den konstfrusna isbaneanläggningen 

Kommundirektören och utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Nitro/Nora BS har sedan 2018, vid två tillfällen, lämnat in önskemål 
om att Nora kommun ska överta ägandet och driften av isbaneanläggningen 
på bandyplan. 

Den 3 juni 2019, § 9, beslutade kommunstyrelsen att inte ta över isbane
anläggningen och att det årliga driftsbidraget/hyran av isbaneanläggningen, 
975 000 kronor, ska kvarstå. 

Den 29 januari 2020 föreslog ledningsutskottet kommunstyrelsen besluta att 
inte överta isbaneanläggningen. Kommunstyrelsen beslutande den 
12 februari 2020, § 22, att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. 

I januari 2020 begärdes Karlsängs lP, ägare av isbaneanläggningen, i 
konkurs. Isbaneanläggningen ägs nu av konkursboet. 

Nora kommun har för avsikt att överta isbaneanläggningen men inte fortsätta 
driva den för egen eller annans verksamhet. Kommunen har för avsikt att 
utreda förutsättningama för utökad användning och nyttjandegrad av 
fastigheten för olika idrotter året runt, till exempel fotboll och motions
aktiviteter. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag och protesterar mot att ärendet inte 
skickats med handlingarna utan tas upp direkt på mötet. 

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslut 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 95, om att bevilja 
årligt bidrag till Nitro/Nora BS om 975 000 kronor 

att inte avsätta 975 000 kronor för årlig hyra/drift av isbaneanläggningen 

att uppdra åt kommundirektören att överenskomma med Karlsängs IP:s 
konkursbo kring övertagande av isbaneanläggningen 

att uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för utökad 
användning och nyttjandegrad av fastigheten för olika idrotter året runt, 
till exempel fotboll och motionsaktiviteter 

Justerares sign 

Ro 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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att utredningen som ska innehålla investerings- och driftskostnadsberäkning , 
genomföras under 2020 och redovisas i kommunstyrelsen samt 

att kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor ur kommunstyrelsens 
oförutsedda medel 2020 för konsultkostnader i samband med utredningen. 

Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (N P) reserverar sig till förmån 
för avslagsyrkandet. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden att 
första och andra punkten i förslaget till beslut ska behandlas av kommun
fullmäktige. 

Tom Rymoen , Bengt Svensson (båda M) och Margaretha Eriksson (S) yrkar 
bifall till utskottets förslag. 

Jan Rylander (NP) yrkar avslag på förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till att kommundirektören får i uppdrag 
att komma överens med Karlsängs IP:s konkursbo omkring övertagandet av 
isbaneanläggningen. 

I övrigt yrkar Pia-Maria Johansson avslag på utskottets förslag . 

David Stansvik (V) yrkar på att även landbandy ingår som exempel på 
idrotter som ska ingå i utredningen om användandet av fastigheten. 

David Stansvik yrkar också på att kommunen ska avsätta endast 50 000 
kronor för konsultkostnader. 

Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag för första och andra 
punkten i förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 

Ordföranden ställer proposition på den tredje punkten i förslaget och finner 
att den bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall mot avslag på fjärde 
punkten i förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på David Stansviks tilläggsyrkande 
och finner att det avslås. 

Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag i femte punkten i 
förSlaget och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. 

Justerares sign 

20 /),,;:0 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer också proposition på bifall mot avslag på sjätte punkten i 
förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på David Stansviks ändringsyrkande 
och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att överenskomma med Karlsängs IP:s 
konkursbo kring övertagande av isbaneanläggningen 

att uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för utökad 
användning och nyttjandegrad av fastigheten för olika idrotter året runt, 
till exempel fotboll och motionsaktiviteter 

att utredningen som ska innehålla investerings- och driftskostnadsberäkning, 
genomföras under 2020 och redovisas i kommunstyrelsen samt 

att kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor ur kommunstyrelsens 
oförutsedda medel 2020 för konsultkostnader i samband med utredningen. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 95, om att bevilja 
årligt bidrag till Nitro/Nora BS om 975 000 kronor samt 

att inte avsätta 975 000 kronor för årlig hyra/drift av isbaneanläggningen 

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

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 
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Ks §68 
Sbu § 17 dnr KS2019-453 

Exploateringsavtal för detaljplan Bryggeriet 3 m.fl., Nora kommun 

Innan detaljplan antas för Bryggeriet 3 m.fI. antas ska enligt gällande 
lagstiftning exploateringsavtal tecknas mellan parter som är berörda av 
planen. Avtalet ska reglera ansvar för åtgärder som planen förutsätter liksom 
kostnader som uppkommer med anledning av dessa åtgärder. 

Berörda parter i detta fall är Nelad AB som exploatör och fastighetsägare 
samt Nora kommun. 

Förhandlingar har förts med Nelad AB om villkoren i avtalet som reglerar 
bl.a. ansvaret för att anlägga en strandpromenad mot Hagbyån och 
överföring av kvartersmark till Bryggeriet 3. 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 
Bryggeriet 3 m.fl. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Eja Ahonen Petterson (M) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

, Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 69 
Sbu § 16 dnr 2019-453 

Antagande av detaljplan Bryggeriet 3 m.fI., Nara kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har för exploatörs räkning 
arbetat fram ett förslag till detaljplan för Bryggeriet 3, Nora kommun. Detalj
planen syftar till en fortsatt omvandling av ett kulturhistoriskt industriområde i 
Nora till ett omvandlingsområde huvudsak bestående av bostäder. 

Detaljplanen möjliggör för bostäder och verksamheter utan negativ 
omgivningspåverkan där även kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas. 
Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra 
möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. 
Planen möjliggör även för en ny sträCkning av bro över Hagbyån. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för detaljplan för 
Bryggeriet 3 m.f1. i Nora, Nora kommun inte medför betydande 
miljöpåverkan. 6 kap. 7§ MB. 

att anta detaljplan för Bryggeriet 3 m.fl. i Nora, Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Eija Ahonen Pettersson (M) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

Utdrags bestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 70 
Su § 14 dnr: KS2019-495 

Förslag till svar på revisionsrapport om granskning av kvalitets
säkring av HVB-hem och familjehem för placerade barn 

Revisorerna har genomfört en granskning av kvalitetssäkring av HVB-hem 
och familjehem för placerade barn. Syftet med granskningen har varit att 
belysa och bedöma huruvida kommunstyrelsen har ändamålsenliga arbets
former för att säkerställa god kvalitet i de HVB-hem och familjehem som 
nyttjas för placering av barn och ungdomar. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kvalitetssäkringen avseende HVB-hem och familjehem behöver förstärkas. 

Atgärder 
1. Enligt revisorernas granskning så finns det inte tillräckliga skriftliga 

fastställda rutiner för utredning och uppföljning av familjehem för att kunna 
säkerställa kvalitet i familjehemmet och för att tillförsäkra att det placerade 
barnet får rätt förutsättningar. 

Arbetet med att ta fram rutiner för att säkerställa handläggningen 
påbörjades innan årsskiftet och var vid granskningen inte färdiga. 
Rutinerna ska färdigställas snarast. Riktlinjer för familjehemsvård ska 
också utarbetas. 

Familjehemmens sociala och ekonomiska situation utreds bl.a. genom 
kontroller i socialregistret och hos kronofogden. Utdrag från misstanke
och belastningsregistret inhämtas från Rikspolisstyrelsen. 

Varje familjehem (oavsett om det är eget eller konSUlentstött) följs upp av 
familjehemssekreterarna och de barn som är placerade följs upp av 
insatsuppföljare. Placeringarna övervägs/omprövas på individ nämnden 
var sjätte månad. Kontakterna med barn, vårdnadshavare och familjehem 
sker oftare. 

Barn som är placerade i HVB-hem följs upp i samma utsträCkning som de 
som är placerade i familjehem. 

2. 	Vidare framgår att kommunen inte har genomfört någon form av verk
samhetsuppföljning av de HVB-hem som används inom ramavtalet och 
kommunen har inte följt upp avtalsefterlevnaden på något sätt. 

Under förra ramavtalsperioden för HVB-hem för barn och unga så genom 
förde regionen i samarbete med kommunerna uppföljning av avtals
efterlevnaden samt verksamhetsuppföljning. Inom nuvarande ramavtal 
har inte det arbetet genomförts med hjälp av regionen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&:>0 /} /ClJ 
Utdragsbestyrkande 
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Rutiner för egenkontroll och uppföljning kommer att vara en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheten håller på att bygga upp ett 
kvalitetsledningssystem i Stratsius. 

Socialutskottet överlämnar förslag till svar på revisionsrapport för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar Tom Rymoen 
(M) om att svaret till revisorerna är ett delsvar och att ett fullständigt svar 
kommer att behandlas efter sommaren. 

Tom Rymoen yrkar bifall till svaret. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom svaret till revisorerna. 

Justerares sign 

0?o 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 71 
Su § 16 dnr: KS2018-486 

Förslag riktlinje för myndighetsutövning enligt SoL avseende 
stöd i ordinärt boende samt särskilt boende 

Kommunstyrelsen återremitterade 2020-04-01 § 30 ärendet till social
utskottet för förtydligande. Förtydligandet gällde att bearbeta ett par 
förändringar som föreslagits av Bengt Magnusson. 

Socialchefen har tagit fram en ny version av riktlinjer utifrån de förändringar 
som föreslagits. Socialchefen har gjort ändringar gällande tidsbegränsning 
av insatser och motivering av beslut av insatser. Socialchefen har däremot 
gått med på den föreslagna förändringen gällande hushållsgemenskap. 

Under behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på liggande förslag till 
beslut. Bengt Magnusson (LPo) gör ett tilläggsyrkande att justera under 
rubriken samtycke punkt 4 ta bort texten "och hur länge det gäller" på sidan 7 
i riktlinjerna. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt liggande förslag till beslut 
och finner att utskottet beslutar enligt det. Ordförande frågar om utskottet kan 
besluta enligt tilläggsyrkandet och finner att utskottet avslår tilläggsyrkandet. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinje "Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen avseende stöd i 
ordinärt boende samt särskilt boende" samt "Tillämpning av insatser för stöd, 
omsorg och service" 

Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

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

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att en revidering av riktlinjerna behandlas 
på socialutskottets första sammanträde i höst. 

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

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

Justerares sign 

ifn 
Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje "Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen avseende stöd i 
ordinärt boende samt särskilt boende" samt "Tillämpning av insatser för stöd, 
omsorg och service" samt 

att revidering av riktlinjerna behandlas på socialutskottets första möte i höst. 

Justerares sign Protokolls utdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 72 
Su § 17 	 dnr: KS2018-487 

Förslag revidering av riktlinje för myndighetsutövning enligt 
lagen om stöd och service 

Riktlinjen rör myndighetsutövningen som utförs av Nora kommuns bistånds
handläggare och de beslut de fattar enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) (LSS). 

Riktl injen utgår från LSS och förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till 
gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. Riktlinjen tydlig
gör lagstiftningen och anger en riktning och en ram utifrån politiska beslut. 
Riktlinjen beskriver vad som gäller i ordinära situationer, är vägledande och 
gäller aldrig utan undantag. 

Riktlinjen syftar till att främja en rättssäker och jämlik handläggning, skapa en 
samsyn om hela utredningsprocessen samt bidra till en enhetlig syn på 
beslut och uppföljning av insatser inom Nora kommun. 

En helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste alltid göras i 
varje enskilt fall. Ytterst är det alltid den enskildes behov av stöd, service och 
omsorg som är avgörande vid beslut om insats. 

Grunden för riktlinjen är dels att säkerställa att Nora kommuns bistånds
handläggare genomför handläggningen enligt Socialstyrelsens process
modell för socialtjänsten samt att beslutad modell vad gäller utrednings
metodik enligt Individens Behov I Centrum (lBIC) följs. 

De största förändringarna gentemot tidigare riktlinje är: 
• 	 Tydliggörandet av Individens Behov I Centrum som metod för utredning 
• 	 Barns delaktighet i utredningsprocessen 
• 	 Vikten av Socialstyrelsens processmodell för socialtjänsten 
• 	 Komplettering av riktlinjen med "Tillämpning av insatser för stöd, service 

och omsorg enligt LSS" som definierar insatsram och innebörd. 

Under behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på liggande förslag till 
beslut. Bengt Magnusson (LPo) gör ett tilläggsyrkande att i uppföljnings
intervall ändra från "endast genom förbehåll" till "en gång per år". 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt liggande förSlag till beslut 
och finner att utskottet beslutar enligt det. Ordförande frågar om utskottet kan 
besluta enligt tilläggsyrkandet och finner att utskottet avslår tilläggsyrkandet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinje "Myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS)" samt "Tillämpning av insatser för stöd, 
service och omsorg enligt LSS" 

Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och Lars-Erik Larsson (NP) 
reserverar sig till förmån för Magnussons yrkande. 

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

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att en revidering av riktlinjerna behandlas 
på socialutskottets första sammanträde i höst. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje "Myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS)" samt "Tillämpning av insatser för stöd, 
service och omsorg enligt LSS" samt 

att revidering av riktlinjerna behandlas på socialutskottets första möte i höst. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 73 
Lu § 17 dnr ks2019-548 

Förslag till uppdrag om förstudie för e-arkiv 

Det finns stor efterfrågan från verksamheterna att kunna hantera elektronisk 
information och att verksamheter digitaliseras. De flesta verksamheter har 
elektroniska verksamhetsstöd för hantering av information fram till 
bevarandet, till arkiveringen. Det finns ännu inte något system för långsiktig 
informationsförsörjning eller e-arkiv. Det innebär att den information som ska 
bevaras för framtiden tas ut på arkivbeständigt papper och förvaras i 
kommunarkivet. 

För verksamheterna skulle ett införande ave-arkiv och ett digitalt informa
tionsflöde ha många positiva effekter. Bland annat blir informationen sökbar 
och mer lättillgänglig. Det leder till förändrade och effektivare arbetssätt med 
ett minskat dubbelarbete när papper inte måste hanteras parallellt med den 
digitala informationen. Det blir en kvalitetssäkring av informationshanteringen 
när de digitala kanalerna bidrar till att styra arbetssättet så att den mänskliga 
faktorn inte får lika stort genomslag. 

Kommundirektören och arkivarien föreslår att kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram en förstudie för införande ave-arkiv. Förstudien ska 
bland annat innehålla en nulägesanalys av Nora kommun, en omvärlds
bevakning av relevanta och jämförbara kommuner, kartläggning av 
intressenter och en ekonomisk kalkyl för ett införande ave-arkiv. Förstudien 
ska presenteras för kommunstyrelsen under våren 2021. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för ett införande 
ave-arkiv samt 

att presentera resultatet av förstudien för kommunstyrelsen under 
våren 2021 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cf'D /7 v c/ 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 74 
Su § 9 dnr KS2020-130 

Förslag till nytt gruppboende, Bostad med särskild service för 
vuxna och annan särskilt anpassad bostad, Torget 1 

Omsorg har fram till 31 december 2019 haft ett hyreskontrakt på Dalgården 
som nyttjats som stöd boende för Ensamkommande flyktingungdomar. 
Från 1 januari 2020 är fastigheten i Nora bostäders försorg med behov av att 
hyras ut. 

Inom Funktionsstöd finns det externa placeringar på beslut om Bostad med 
särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad. 

Omsorg föreslår att Torget 1 (Dalgården) hyrs av Nora bostäder som ett 
boende med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad 
(gruppbostad) och tar hem externt placerade personer inom funktionsstöd. 

Socialchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med 
Nora fastigheter vad avser blockförhyring av Torget 1 samt att starta 
verksamhet inom ramen för insatsen Bostad med särskild service för vuxna 
och annan särskilt anpassad bostad. Socialchefen föreslår också att 
kommunstyrelsen beslutar att påbörja identifiering och hemtagning av 
externt placerade beslut. 

Under behandling av ärendet diskuterar utskottet möjligheten att blockförhyra 
Torget 1 på 5 år istället för 10 år och vad kostnaden för det blir. 

Utskottet enas om att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut men att det 
till kommunstyrelsens sammanträde finns komplettering med kostnaden för 
ett hyresavtal tecknat på 5 år. Anledningen till detta är att kommunstyrelsen 
då kan ta ställning till om kommunen ska blockförhyra Torget 1 i 5 år 
eller 10 år. 

Socialutskottet beslutar att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar Tom Rymoen 
(M) att det vid socialutskottets sammanträde utlovades nya handlingar till 
kommunstyrelsens sammantärde. Dessa har delats ut vid dagens samman
träde. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ajourneras under 10 minuter med 
anledning av at! de nya handlingarna överlämnats på sammanträdet. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ordföranden föreslår att istället för att ärendet återremitteras med fördröjning 
till hösten så förs ärendet till fullmäktige för behandling, vilket bifalls 

Ordföranden yrkar bifall till socialchefens förslag att teckna avtal med Nora 
Fastigheter AB vad avser blockförhyring av Torget 1 och att starta 
verksamhet inom ramen för insatsen Bostad med särskild seNice för vuxna 
och annan särskilt anpassad bostad samt att påbörja identifiering och 
hemtagning av externt placerade beslut. 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att teckna avtal med Nora Fastigheter AB vad avser blockförhyring av 
Torget 1 

att starta verksamhet inom ramen för insatsen Bostad med särskild seNice 
för vuxna och annan särskilt anpassad bostad samt 

att påbörja identifiering och hemtagning av externt placerade beslut. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks§ 75 dnr ks2020-272 

Samhäflsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till tillägg i 
reglemente 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 att i samtliga 
nämnder i Lindesbergs kommun får ledamöter delta på distans på 
nämndernas sammanträden. I beslutet framgår att tillägget ska föras in i 
nämndernas reglementen. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen består av ledamöter och ersättare 
från de fyra KNÖL-kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och 
Nora. Det innebär att fullmäktige i samtliga dessa kommuner måste fatta 
beslut om förändringen av nämndens reglemente. 

Reglementet revideras med följande tillägg: 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådana samman
träden får endast äga rum om Ijud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
samman trädeshandlingar, bild eller ljud. 

• Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till 
ordföranden. 

• Ordföranden avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. 
• Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte 

delta på distans. 
• Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans vid de egna sammanträdena. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente revideras enligt 
ovanstående. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ks § 76 

Delegationsbeslut 

1 2020-0S-06. Kommundirektören - Tecknande av avtal januari-februari 
2020. (dnr ks2020-028) 

2 2020-04-14, OS-11. Säkerhetssamordnare/fastighetsstrateg 
Upplåtelse av allmän platsmark. (dnr ks2020-076) 

3 2020-0S-04, 18. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapport för 
investering. (dnr ks2020-08S) 

4 2020-04-23. Kommundirektören - Beslut att utse attestanter och 
ersättare. (dnr ks2020-101) 

S 2020-04-28. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Uppdrag till kommundirektören att fatta nödvändiga beslut med 
anledning av Covid-19 fram till den 31 maj 2020. Förlängning av tidigare 
beslut anmält till ks 2020-04-01, § 46. (dnr ks2020-176) 

6 2020-04-20. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende med anledning av Covid-19. Ej verkställda beställningar av stöd 
och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i Nora kommun 
enligt 2 kap 6 § socialtjänstlagen. Beslutet gäller tills vidare under 
pågående pandemi. (dnr ks2020-221) 

7 2020-04-22. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende med anledning av Covid-19. Utdelning av lunchlådor till 
gymnasieelever i Nora kommun. (dnr ks2020-230) 

8 2020-0S-18. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Förlängning t.o.m den 31 augusti 2020 av kommundirektörens 
uppdrag att fatta nödvändiga beslut med anledning av Covid-19. 
Tidigare beslut dnr ks2020-176. (dnr ks2020-281) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ks§ 77 

Delgivningar 

1 	 2020-04-07. Regio Örebro län - Utdrag ur regionstyrelsens protokoll 
den 30 mars 2020, § 78, redovisning av utbetalda medel 2019 enligt 
överenskommelser för god, jämlik och jämställd hälsa. (dnr ks2018-016) 

2 	 2020-05-06. Nacka Tingsrätt - Dom i mål om tillstånd till damm
säkerhetshöjande åtgärder mm vid Hagbydammen samt utrivning av 
Sågbladsdammen i Nora kommun. (dnr ks2018-638) 

3 	 2020-04-07. Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom i mål om laglighets
prövning av kommunstyrelsens beslut angående NitrolNora BS. 
(dnr ks2019-302) 

4 	 2020-03-24. Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut om tillsyn 
av granskning av förhandsbedömningar och utredningar om vuxna med 
missbruksproblematik. (dnr ks2019-463) 

5 	 2020-05-18. Trafikverket - Beslut om statlig finansiering till cirkulations 
plats på Storgatan, infarten till ICA Supermarket. (dnr ks2020-026) 

6 	 2020-05-12. Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut om tillsyn 
av omsorgens innehåll vid TUlIbackagårdens särskilda boende. 
(dnr ks2020-075) 

7 	 2020-04-16. KPMG - Revisionsrapport över årsredovisning 2019. 
(dnr ks2020-093) 

8 	 2020-05-08. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionens protokoll från sammanträde den 30 april 2020, § 31, beslut 
om öppnande av Arne P:s gata. (dnr ks2020-167) 

9 	 2020-04-02. Regeringen - Beslut om uppdrag om att skyndsamt utöka 
antalet tester för covid-19. (dnr ks2020-189) 

10 	 2020-05-07. Lindesbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll 
från sammanträde den 27 april 2020, § 25, årsredovisning 2019 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. (dnr ks2020-197) 

11 	 2020-04-06. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till FH Örnen 
Sandberg samt Arkiologgruppen i Örebro AB om arkiologisk förunder
sökning inom fornlämning på fastigheten Örnen 9. (dnr ks2020-199) 

12 	 2020-05-07. Lindesbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll 
från sammanträde den 27 april 2020, § 26, Nerikes Brandkårs 
årsredovisning 2019. (dnr ks2020-218) 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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13 2020-05-15. Laxå kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 13 maj 2020, § 64, Nerikes Brandkårs årsredovisning 
2019. (dnr ks2020-218) 

14 	 2020-04-16. Kommunrevisionen - Skrivelse med information med 
anledning av coronasituationen. (dnr ks2020-220) 

15 	 2020-04-29. SOFINT - Arsredovisning 2019. (dnr ks2020-241) 

16 	 2020-04-28. Region Örebro län - Ny samverkansstruktur för turism
och besöksnäringsutveckling i Örebro län. (dnr ks2020-247) 

17 	 2020-05-07. Synskadades Riksförbund - Uttalande om att satsa på 
syn- och hörselinstruktör - en lönsam investering i kommunen. 
(dnr ks2020-257) 

18 	 2020-05-08. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionens protokoll från sammanträde den 30 april 2020, § 32, 
parkeringsriktlinjer för Samhällsbyggnad Bergslagen. (dnr ks2020-259) 

19 	 2020-04-21. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
nämndens sammanträde den 15 april 2020 samt utdrag § 338, beslut 
om månadsuppföljning mars 2020. 

20 	 2020-05-06. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
nämndens sammanträde den 22 april 2020 samt § 21; ekonomisk 
rapport per den 31 mars 2020, § 22: uppföljning av årsräkningar 2019 
samt § 23: PwCs grundläggande granskning gav nämnder år 2019. 

21 	 2020-05-18. Bergslagens överförmyndarnämnd - Ordförandebeslut om 
ekonomisk rapport per den 30 mars och 30 april 2020 samt uppföljningar 
av årsräkningar 2019. 

22 	 2020-05-19. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
nämndens sammanträde den 13 maj 2020 samt utdrag § 354, Beslut att 
godkänna lägesrapport april 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign 

rPD 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 78 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

Utskotten har inte fattat några beslut på delegation. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 79 dnr ks2020-032 

Kommundirektören informerar 

Förlängd remisstid för utvärderingen av den politiska organisationen 
Remisstiden har förlängts för partierna att besvara utvärderingen av den 
politiska organisationen från den 1 juni till den 1 september. 

Covid-19 
En brukare har testats men något svar har inte kommit ännu. Ytterligare en 
inom personalen är smittad med den personen har inte varit i kontakt med 
någon brukar. 

Enhetscheferna på boendena känner sig lugna inför situationen i sommaren. 

Region Örebro län informerar att de kan trappa ner det förhöjda krisläget. 
Man har koll på rutiner mm. Regionen anser att det finns ledig kapacitet i 
organisationen. 

Folkhälsomyndigheten har dock inte släppt på restriktionerna om exempelvis 
antal personer i en folksamling. Fortfarande max 50 personer. 

Med anledning av pandemin har en del arbeten och projekt pausats. 
Av flera anledningar är heltidsresan ett sådant projekt. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-27 112 

Ks § 80 dnr ks2020-265 

Budgetförutsättningar och anvisningar inför år 2021 och planåren 
2022-2023 

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett underlag som innehåller anvisningar 
och ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet för år 2021 med plan för 
åren 2022 och 2023. Handlingarna är uppdaterade utifrån SKR, Sveriges 
Kommuner och Regioners cirkulär 20:20, daterat den 29 april 2020. Budget
förutsättningarna utgår från kända faktorer och prognosperioden avser 
2021-2027. 

Nora kommun har ekonomiska bekymmer vilket bland annat beror på att 
kommunen har kostnader som är högre än standardkostnaderna. Det ökade 
omsorgsbehovet, på grund av kommunens åldrande population samt de 
ökade investeringsbehoven bidrar också till den ekonomiska situationen. 

Siffrorna för 2019 är preliminära men visar på att nettokostnaderna för 
verksamheterna Förskola och skolbarnomsorg, Grundskola F-g, Gymnasie
skola, Individ- och familjeomsorg samt Äldreomsorg är högre än vad 
kommunen fick i skatteintäkter för respektive verksamhet. Inom äldre
omsorgen är nettokostnaden drygt 18 miljoner högre än vad kommunen fick 
i skatteintäkter för 2019. 

Med utgångsläge från befintlig verksamhet 2020, den budgetmodell som 
använts de senaste åren samt kända förändringar innebär det att Nora 
kommun har ett effektivitetsbehov på drygt 67 miljoner kronor inför år 2027. 
Av det beslutade effektiviseringskravet på 35 miljoner kronor, fördelat på 
verksamheterna, återstår att genomföra åtgärder på för 28 miljoner kronor. 

Frågan är om Nora kommun ska följa SKR:s prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV, vid uppräkning av befintlig verksamhet. Skatteprognosen 
utgår från SKR:s PKV. Kommunens resultatmål på en procent av skatter och 
bidrag är nödvändigt om kommunen ska kunna finansiera investeringar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till budgetförutsättningar och anvisningar för 
budgetåret 2021 samt planåren 2022 och 2023. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 81 dnr ks2020-266 

Ekonomirapport 1 för 2020 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. På grund av Covid-19 
kan inte någon ekonomisk prognos för helåret redovisas. Awikelser i 
förhållande till budget per den 30 april kan dock redovisas inom respektive 
funktionsområde. 

Ekonomirapporten visar att sex funktionsnivåer beräknas redovisa ett 
budgetöverskridande. Atta funktionsnivåer förväntas redovisa ett budget
överskott och resterande funktionsnivåer förväntas rymmas inom befintliga 
budgetramar. På två av funktionsnivåerna är det svårt att värdera resultatet 
på grund av svårbedömda faktorer. Dessa är om kommunen får full 
kompensation från migrationsverket och de extra ordinära kostnaderna i 
samband med Covid-19. 

I kommunens ekonomisystem kan uppgifter lämnas om vi lka extra ordinära 
kostnader som beror på Covid-19. Dessa kommer att vara underlag för att 
söka extra statsbidrag som regeringen utlovat. I dagsläget är det osäkert hur 
regeringen kommer att fördela bidraget, faktiska kostnader eller schablon. 

Hittills har kommunen haft extra ordinära kostnader på grund av Covid -19 på 
374000 kronor. Av dessa har 29 procent gått till hygienartiklar, 45 procent till 
skyddsutrustning och övrigt material samt 27 procent till personalkostnader. 
Det är verksamheterna själva som gör bedömningen vad som beror på 
Covid-19. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomirapport 1 för 2020. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 82 dnr ks2020-128 

Förslag att anhålla om prövningstillstånd hos Mark- och miljö
överdomstolen för dom i ärende om Älvestorp 4:1 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagagen beslutade den 11 september 
2019 att anta detaljplan för del av Älvestorp 4: 1 i Nora. Ärendet överklagades 
till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Överklagande handlade om 
jordbruksmark, kulturmiljö och naturvärden. 

Nora fick möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, 
§ 43, att yttra sig till Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 8 maj 2020 att upphäva Samhälls
byggnadsnämndens beslut om att anta detaljplan för del av Älvestorp 4: 1. Ett 
överklagande till domstolen ska lämnas senast den 29 maj 2020. 

Kommundirektören informera om ärendet. Kommunstyrelsen måste fatta 
beslut om man avser att överklaga domen och yrka på att Mark- och miljö
överdomstolen tar upp målet till prövning och med ändring av Mark- och 
miljödomstolens dom därmed fastställa Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens beslut från den 11 september 2019, § 179, att anta detaljplan 
för del av Älvestorp 4: 1. 

David Stansvik 0/) yrkar bifall till att överklaga domen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överklaga Mark- och miljödomstolens dom den 8 maj 2020 om detaljplan 
för del av Älvestorp 4: 1. 

Jan Rylander (NP) reserverar sig mot beslutet. 

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

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 83 dnr ks 2020-284 

Förslag att kommunstyrelsen övertar arbetsmiljöansvar i ärende 
gällande sociala medier 

Kommundirektören överlämnar en skrivelse i ärendet. Den 18 maj 2020 fick 
kommundirektören ta del av ett delat inlägg på Facebook där vice rektor på 
Karlsängskolan bland annat anklagades för att vara SO-hatare och nazist. 
Inlägget är från november 2019 och delades i maj 2020 aven ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret men har 
delegerat det till kommundirektören som därefter delegerat det vidare i 
organisationen. 

Varje chef med delegerat arbetsmiljöansvar har ansvar för att utreda frågor 
där medarbetare anser sig vara utsatta för kränkning. I detta fall har ett inlägg 
delats aven ledamot i kommunstyrelsen varför kommundirektören över
lämnar ansvaret till kommunstyrelsen att handlägga ärendet. 

Tom Rymoen (M) föreslår att kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att 
anordna en information alternativt utbildning om kommunstyrelsens arbets
miljö- och arbetsgivaransvar. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överta ärendet utifrån sitt arbetsmiljöansvar samt 

att presidiet får i uppdrag att anordna information alternativt utbildning om 
kommunstyrelsens arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be & 1& 

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Av~ 

Solveig Oscarsson (S) X 

Tom Rymoen (M) X 

Jonas Akerman (S) X 

Susanne Forsberg (C) X 

Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) -
Kent Nilsson (S) X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) -
Birgitta Borg (L) -
David Stansvik IV) X 

Pia-Maria Johansson (LPo) X 

Jan Rylander (NP) X 

Conny Alfredsson (SO) X 

Benat Maanusson ILPo) X 

Ersättare 

Bengt Svensson (M) X 

Ursula Steffensen (S) X 

Jörgen Sateraas (C) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) 

Margaretha Eriksson (S) X 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Hoikkala (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

§§ 63-83 Eija Ahonen Pettersson (M) X 

Anna Karlsson (S) 

Vakant IS) 

Andreas Vidlund (-) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 

Antal 14 
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