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Kf§ 39 dnr ks2020-1 07 

Information från revisorerna 

Ärendet utgår då revisorernas ordförande meddelar att de inte har någon 
information att lämna vid dagens möte. 

Utdrags bestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammantrcidesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 48 

Kf § 40 
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   

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson   
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

Protokollsutdrag till~WNign 
/Jt,ri las Br4vtdk~r 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 49 

Kf § 41 
Ks § 53 
Lu § 25 dnr ks2020-218 

Revisionsberättelse tör Nerikes Brandkår tör 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 
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 2019 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till ~ 

lJertke{brv\'~ r 
tJtdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammantrådesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 50 

Kf § 42 
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 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Pia-Maria Johansson (LPo) yttrar sig utan att framföra något yrkande.   

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

I 
Protokollsutdrag till I _or 
S "\? e> -f't, .... 1.:I V","o t:.A; 

Ut ragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfu llmäktige 2020-06-10 51 

Kf§ 43 
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 til l 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 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 

S'6t? - f&r-\ovV\..od 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

l 

Utdragsbestyrkande 

Kf § 44 
Ks § 75 

2020-06-10 

dnr ks2020-272 

52 

Samhällsbyggnadsnämnden 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: 

o 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. 

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

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

delta på distans. 
o 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 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 

.5:-e-e.,  In ~ VU V\. d~ 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 53 

Kf § 45 
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 förutsättn ingar 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 standard kostnaderna. 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 ti ll budgetförutsättningar och anvisningar för 
budgetåret 2021 samt planåren 2022 och 2023. 

IX' [) ign itL ~ Protokollsutdrag till 

E\c.crvt> vM-N/J 
U dragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
SidaSammantr3desdatum 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
och Pia-Maria Johansson (LPo) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Solveig Oscarsson (S), Jan Larsson (MP) och Camilla Andersson Larsson 
(V) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdalum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 55 

Kf§ 46 
Ks § 66 
Lu § 40 dnr 2019-073 

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 värdorgan isation 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. 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL  
Samman!radesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 

Ledningsutskottets förslag til l kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslå r kommunfullmäktige besluta 

att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län och 
kommunerna Örebro, Kum la, 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 

att för att beslutet ska vara gi ltigt 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 förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protoko llsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 57 

Kf§ 47 dnr ks2020-044 

Extra val aven nämndeman t.o.m 31 december 2023 

Örebro tingsrätt har överlämnat en skrivelse i ärendet. Tingsrätten har, på 
grund av eorona-pandemin, ett akut behov av ytterligare nämndemän som 
är under 70 år. Tingsrätten önskar att nämndemännen ska väljas snarast och 
de kommer att sitta kvar till den 31 december 2023. 

Totalt har Örebro tingsrätt behov av att ytterligare 10 nämndemän under 
70 år utses. För Nora kommun innebär det att ytterligare en nämndeman 
måste utses. 

För att vara valbar som nämndeman gäller, som alltid, att personen ska vara 
svensk medborgare, folkbokförd i kommunen, inte underårig eller har 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

När valet till nämndeman är genomfört och tingsrätten underrättats kommer 
tingsrätten att pröva den valdes behörighet. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Tom Rymoen 
(M) Torbjörn Pettersson (M) som nämndeman. 

Pia-Maria Johansson (LPo) nominerar Klara Sandberg (LPo) som   
nämndeman.  

Ordföranden ställer proposition på de båda nomineringarna och finner att   
fullmäktige väljer Torbjörn Pettersson som nämndeman.   

Omröstning är begärd och ska verkställas genom sluten omröstning enligt   
kommunallagen, 5 kap 54 §.   

Anna Karlsson (S) och Lars-Erik Larsson (NP) utses till röstsammanräknare.   

Efter genomförd omröstning meddelar ordföranden att 21 röster är avgivna   
och att samtliga valsedlar är giltiga.  

Ordföranden meddelar att fullmäktige avgivit 12 röster för Torbjörn   
Pettersson och åtta rösten för Klara Sandberg. En ledamot har röstat blankt.   

Kommunfullmäktige beslutar 

att Torbjörn Pettersson (M) väljs som nämndeman. 

Jan Rylander (NP) reserverar sig mot Tingsrättens begäran som han anser 
vara åldersdiskriminerande. 

P~tokollsutdra9 till 

6rdorn<j'~~-tt 
V~ V\. ~ "'k-V\.. ck.-VY). "'-VI 
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Sammantradesdatum Sida 

2020-06-10 58 

Kf§ 48 dnr ks2020-044 

Val aven ledamot och en ersättare till den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
t.o.m 2022 

Solveig Oscarsson (S) nominerar Monika Andersson (S) som ledamot i den 
gemensamma nämnden. 

Pia-Maria Johansson (LPo) nominerar Boye Jonsson (NP) som ersättare i 
den gemensamma nämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ledamot i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice välja Monika Andersson (S) samt 

att som ersättare i den gemensamma nämnden välja Boye Jonsson (NP). 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammantr3desdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 59 

Kf § 49 dnr ks2020-044 

Val till tillfällig fullmäktigeberedning för att ta fram tydliga och 
mätbara mål 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020, § 22, att tillsätta en tillfällig 
fullmäktigeberedning som har till uppgift att arbeta fram tydliga och mätbara 
mål. Dessa ska delges kommunstyrelsen under hösten 2020 före det slut
giltiga förslaget till budget. 

Beredningen ska bestå aven ledamot från varje parti i fullmäktige. 

Följande personer nomineras som ledamöter i den tillfälliga fullmäktige
beredningen: 

Ursula Steffensen (S), Dan Pierre (M), Christer Gustavsson (G), Gilite 
Rugerero (KO), Ulf Wilder (L), Pia-Maria Johansson (LPo), Conny Alfredsson 
(SO), Rutger Ahlbeck (NP), Jan Larsson (MP) och Therese Hoikkala 
Lindqvist (V). 

Marita Simpson (C) nomineras till ordförande och Rutger Ahlbeck (NP) som 
vice ordförande i beredningen. 

Efter diskussion och ajournering enas fullmäktige om att kommunalråden och 
oppositionsrådet samt ordförande och vice ordförande i beredningen får i 
uppdrag att, till fullmäktiges sammanträde i september 2020, ta fram tid plan 
och arbetsordning för beredningen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Ursula Steffensen (S), Dan Pierre (M), Christer Gustavsson (C), 
Gilite Rugerero (KO), Ulf Wilder (L), Pia-Maria Johansson (LPo), Conny 
Alfredsson (SO), Rutger Ahlbeck (NP), Jan Larsson (M P) och Therese 
Hoikkala Lindqvist (V) som ledamöter i den tillfälliga fullmäktigeberedningen 
för att ta fram tydliga och mätbara mål 

att välja Marita Simpson som ordförande och Rutger Ahlbeck som vice 
ordförande i beredningen samt 

att kommunalråden och oppositionsrådet samt ordförande och vice 
ordförande i beredningen får i uppdrag att, till fullmäktiges sammanträde i 
september 2020, ta fram tidplan och arbetsordning för beredningen. 

Protokollsutdrag till 

e.~ 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 60 

Kf§ 50 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Camilla Andersson Larsson (V) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att hos Länsstyrelsen be om ny röstsammanräkning. 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 61 

Kf § 51 
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. 

Protokollsutdrag till .... , _ __ I., . . 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
bifall till utskottets förslag . 

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

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 (SD) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.   

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria   
Johansson (LPo) i första hand på att ärendet ska återremitteras för att ta   
reda på hur Nora Golfklubbs resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019.   

I andra hand yrkar Pia-Maria Johansson på avslag på kommunstyrelsens   
förslag.  

Jan Larsson (MP) yrkar bifall till återremissyrkandet.   

Eija Ahonen Pettersson , Tom Rymoen (båda M), Camilla Andersson Larsson   
(V) , Solveig Oscarsson och Anna Karlsson (båda S) yrkar bifall till kommun  
styrelsens förslag.   

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att den   
avslås.  

Omröstning är begärd och ska verkställas.   

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

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit   
8 ja-röster och 13 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om minoritets 
återremiss enligt kommunallagen 5 kap 50 §.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta reda på hur Nora 
Golfklubbs resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 52 
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 råd 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. 

I  
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I kommunallagen nämns inte distansdeltagande i utskott. SKR 
rekommenderar ändå att dessa behandlas på samma sätt som en nämnd 
eller fullmäktige, dvs att fullmäktige fattar beslut och att utskottens samman 
träden 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 

att kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning revideras enligt 
ovanstående. 

/ 1/ 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade David Stansvik M 
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 . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Utdragsbestyrkande 
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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 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Susanne Forsberg (C) deltar inte i handläggning och beslut. 

Utd agsbestyrkande 
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Revisionsberättelse år 2019 för samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, 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 intern kontroll i verksamhet och 
räkenskaper. 

Revisorerna 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. 

\  
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Susanne Forsberg (e ) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
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Förslag till ombudsavtal med Länsgården Fastigheter AB 

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 lokal programplan, 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 när avtalet 
ingås att vara beställare. 

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

Detta Avtal om samverkan och ombudsuppdrag mellan Nora 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. 

Protokollsutdrag till II 
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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 (SD) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

Anna Karlsson, Solveig Oscarsson (båda S) och Tom Rymoen (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jan Larsson (MP) och Camilla Andersson Larsson (V) yttrar sig utan att 
framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Conny Alfredsson, 
Birgitta Ahl (båda SD), Ove Göthlin (-), Jan Rylander och Lars-Erik Larsson 
(NP) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 
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Förslag med anledning av Nitro/Nora BS 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 förutsättningarna 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 
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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 (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) 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 M 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. 

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

Ordföranden ställer också proposition på bifall mot avslag på sjätte punkten 
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. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Larsson (MP) 
på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att sedan åter 
behandlas vid samma tillfälle som svar på Jan Larssons motion om 
utveckling av Karlsängs lP. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall til l Jan Larssons återremissyrkande   
och att även kommundirektörens uppdrag om att ta fram en lokai 
försörjningsplan , enligt kommunstyrelsens beslut den 12 februari 2020, § 9,  
ska redovisas när ärendet åter behandlas.   

Tom Rymoen (M), Anna Karlsson (S) och Camilla Andersson Larsson (V)   
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag .   

Jan Rylander (NP) och Ove Göthlin (-) yttrar sig utan att framföra några egna   
yrkanden.   

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det   
avslås.   

Omröstning är begärd och ska verkställas.   

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

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit   
8 ja-röster och 13 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om minoritets 
återremiss enligt kommunallagen 5 kap 50 §.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att sedan åter 
behandlas vid samma tillfälle som svar på Jan Larssons motion om 
utveckling av Karlsängs lP samt lokalförsörjningsplan enligt kommun
styrelsens beslut den 12 februari 2020, § 9. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 57 
Ks § 69 
Sbu § 16 dnr 2019-453 

Antagande av detaljplan Bryggeriet 3 m.fl., Nora 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.fI . i Nora, Nora kommun inte medför betydande 
miljöpåverkan. 6 kap. 7§ MB. 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

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

~ \  
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Kf § 58 
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 sammanträde. Dessa har delats ut vid dagens samman
träde. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ajourneras under 10 minuter med 
anledning av att de nya handlingarna överlämnats på sammanträdet. 
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Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. 

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 påbö~a identifiering och hemtagning av externt placerade beslut. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
bifall till kommunstyrelsens förslag samt till de reviderade handlingar som 
delades ut på kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj, dvs version två 
av Hyreskontrakt för lokal, nr 4817-700200 mellan Norabostäder AB och 
Nora kommun. 

Revideringen gäller avtalets punkt 6 UppsägningstidiFörlängningstid vilket 
bland annat innebär att kontraktet förlängs med fem år om det inte sagts upp 
minst nio månader innan. 

Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till Tom Rymoens yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Tom Rymoens yrkande vilket bifalls. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att teckna avtal med Norabostäder AB vad avser blockförhyring av Torget 1 
enligt Tom Rymoens yrkande 

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

att påbörja identifiering och hemtagning av externt placerade beslut. 

Med stöd av förvaltningslagen § 36 har beslutet justerats för att gälla 
Norabostäder AB i stället för Nora Fastigheter AB i enlighet med aktuellt 
avtal som har utgjort beslutsunderlag.~ 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 59 dnr ks2020-211 

Svar på interpellation om Nora kommuns åtgärder för att stödja 
småföretag med anledning av Covid-19 

Jan Larsson (MP) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande på 
kommunfullmäktige den 29 april 2020, § 32. 

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit och vilka ytterligare åtgärder avser 
kommunen att besluta om för att stödja småföretag under rådande 
krissituation? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
fullmäktiges nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet överlämnar kommun
styrelsens ordförande följande svar. 

"Ja det är en mycket allvarlig situation vi befinner oss i med covid-19 
pandemin. Nora kommun, med oss råd, kallade till ett snabbt näringslivsråd i   
mars för att få en insikt om situationen för våra företag i kommunen.   
Representanter från Företagarna och köpmannaföreningen, Bergslagens   
sparbank och Nora Fastighets AB var närvarande. Vi satt utspridda i lokalen   
utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation.   

Framför allt besöksnäringens visar på en ansträngd situation, med avbokade  
hotellnätter.   

Bergslagens sparbank uppmanade företagarna att ta kontakt med banken för   
att se vad de kan vara behjälpliga med.   

Vi beslutade att snabba på Prästgatan som gågata tidigare än planerat.   
Vi tog även bort markupplåtelseavgiften till restaurangägarna det här året  
och några var då snabba med att få igång uteserveringarna, eftersom   
gågatan startade upp tidigare.   

Kommunens hantering av betalning av fakturor ska ske skyndsamt.   

Kommunens näringslivsansvarige har fått uppdraget att prioritera funktionen   
som Lots till företagen för att kunna vara behjälplig vad gäller råd och stöd i   
näringslivsfrågor. Kommunens näringslivsutvecklare arbetar tätt med Region  
Örebro Län och övriga kommuner inom BRO för att uppdatera om läget och   
där de tillsammans diskuterar hur det företagsfrämjande systemet kan   
anpassas efter rådande omständigheter.   

Region Örebro Län har också en företagarjour för rådgivning.   

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-06-10 80 

ALMI som regionen är delägare i har fålt nationella pengar för alt stärka dess 
roll för alt hjälpa företag. 

Var 14 dag har vi haft möten med ordf i företagarna och ordf från köpmanna
föreningen och Bergslagens Sparbank för alt följa vecka för vecka vad som 
sker och det löper på så till vidare. 

Utbyten har även varit om den allmänna informationen generellt angående 
corona pandemin. 

Vi har även förfrågningar och dialog med föreningar och bygdegårds
föreningar om den allvarliga situationen. 

Kommunen har elt samhällsansvar för våra medborgare och vi är mycket 
tacksamma till det engagemang som ges från civilsamhället. Allt för alt hjälpa 
den enskilde som framförallt silter hemma i karantän. Vi ser nu alt det är 
många som vill hjälpa till, där bl a Röda korset i samverkan med kommunen 
som samordnare vad gäller varuleveranser också tillverkat och levererat elt 
stort antal skyddsvisir till omsorgen. 

Pandemin innebär alt många evenemang inte kommer alt bli av i sommar, 
vilket naturligtvis påverkar den lokala handeln och hotellnäringen. Där har 
köpmannaföreningen i samarbete med Nora kommun och turistbyrån 
beslutat att marknadsföra allt som finns alt göra och uppleva i vår fina stad i 
sommar. 

Plaskus kommer att köra sin vanliga rult till Alntorps Omen med ett 
begränsat antal passagerare. Vilket är viktigt ur folkhälsosynpunkt, alt vi har 
möjlighet alt besöka vår fina ö samt att den näringsidkare som ska bedriva 
verksamhet på ön ges förutsättningar alt få gäster. 

Vi har även Samhällsbyggnad Bergslagen som redogjorde vilka åtgärder 
som görs för att underlätta för företagen. Vilket bl a innebär uppskov för 
avgifter, utförande av tillsyn. 

Vi följer naturligtvis hela tiden vad som händer och är lyhörda för vad vi kan 
vara behjälpliga med. 

Vi har även snabbutbildat personal som kan kunna rycka in och hjälpa till 
i vården, för dem som blivit permitterade. 

Vi hör även alt vissa företag går bra. 

Beslut togs senast i kommunstyrelsen om alt ge en sommargåva till vår 
personal för att uppmärksamma och tacka våra medarbetare för väl utfört 
arbete i corona-pandemin. 

Protokollsutdrag till 
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Sommarpresenten är samtidigt ett stöd till kommunens företagare då 
presentkortet bara gäller företag som finns i företagarregistret med hemvist i 
Nora kommun. 

Men beroende på hur länge pandemin fortsätter så kan situationen bli mer 
ansträngd, vilket vi inte vet idag. " 

Jan larsson (MP) tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 60 dnr ks2020-212 

Svar på interpellation om individnämndens protokoll 

Bengt Magnusson (LPo) överlämnade följande frågor till individ nämndens 
ordförande på kommunfullmäktige den 29 april 2020, § 33. 

Hur kommer det sig att hela protokollen från individnämndens samman
träden sekretessbeläggs? 

Hur kommer det sig att Nora kommun då inte anser att den grundlagsbefästa 
offentlighetsprincipen ska tillämpas? 

Individnämndens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
fullmäktiges nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar individ
nämndens ordförande interpellationen enligt följande. 

"Offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen är bärande delar i vårat 
demokratiska samhälle. Tack vare offentlighetsprincipen kan alla som önskar 
få ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte är belagda med 
sekretess enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL). Den enskildes rättig 
heter är att utan avgift få ta del av dessa handlingar. Du kan vara anonym 
och begäran ska hanteras skyndsamt. 

Denna rätt gäller bara ''på plats", det vill säga i någon av kommunens lokaler 
där handlingama finns fÖNarade. Myndigheten är inte skyldig att tillhanda
hålla handlingen på annat sätt. Man kan få kopior av handlingarna mot en 
avgift som regleras via en antagen taxa. 

Många kommuner och myndigheter erbjuder dock mer än så och publicerar 
till exempel handlingar, delar av diariet med mera på sina hemsidor. Nora 
kommun gör så med till exempel handlingar och kallelser till kommun
fullmäktige och kommunstyrelsen. Protokollen från dessa möten publiceras 
också på nora.se. Även protokollen från kommunstyrelsens utskott 
publiceras på nora.se. 

Detta är att betrakta som en seNice från kommunens sida och syftar till att 
medborgare och andra intresserade ska kunna få ta del av dessa handlingar, 
utan att behöva vända sig till kommunen och begära ut dem. 

Individnämnden handlägger främst ärenden som har med individer att göra 
kopplade till socialtjänstens område såsom exempelvis placeringar av bam i 
familjehem enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (L VU). 

Utdrags bestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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De flesta av nämndens ärenden är sekretessbelagda utifrån 26 kapitlet 
1 paragrafen OSL. Där framgår det att sekretess gäller inom socialtjänsten 
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men. 

Det finns dock ett par ärenden som hanteras i individnämnden som inte är 
sekretessbelagda, exempelvis sammanställning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. 

Precis som interpellationsställaren tar upp är det inte heller sekretessbelagt 
vilka politiker som deltagit på sammanträdet, ersättare för ordinarie leda
möter, tid och plats för sammanträdet och justerare. Inte heller är övriga 
deltagare såsom tjänstepersoner känsliga uppgifter. Däremot ska övriga 
deltagare som är part i ett ärende anses som känsliga uppgifter. 

Utifrån att de allra flesta ärenden är sekretessbelagda enligt 26: 1 OSL och 
att det inte finns någon skyldighet enligt lag för kommunen att publicera 
protokoll digitalt har det varit rutin att inte publicera någon del av protokollet 
på nora.se. 

KommunföNaltningen tar till sig av interpellationsställarens synpunkter och 
kommer från och med 1 september 2020 att publicera de delar av individ
nämndens protOkoll där det framgår datum, tid och plats, deltagare som inte 
är part i ett ärende, justerare samt näNarolista för ledamöter och ersättare." 

Bengt Magnusson (LPo) tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 61 dnr ks2020-227 

Svar på fråga om Nora kommuns förmedling av brev från 
allmänheten till de förtroendevalda 

84 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande på kommunfullmäktige den 29 april 2020, § 34. 

Ur medborgarperspektiv, som du som förtroendevald representerar, tycker 
du att det är en öppen och bra demokratiskt sätt att inte garantera med
borgarna den servicen att inte fä brev förmedlade dä de är speciellt riktade 
till politiker och inte heller informera om att även denna post silas, vilket kan 
göra att alla adressater inte näs? 

Hur har du för avsikt att ändra pä detta och i sä fall pä vilket sätt? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågan besvaras på 
fullmäktiges nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Svaret på frågan behandlades inte vid dagens sammanträde på grund av 
tidsbrist. Svaret kommer att behandlas vid fullmäktiges sammanträde i 
september. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på fråga om fortsatt hantering av "isbanan" 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande och kommunfullmäktiges ordförande på kommunfullmäktige den 
29 april 2020, § 35. 

Har kommunen på något sätt kontaktat konkursföNaltare och fått garantier 
för att konkursföNaltaren inte säljer det som är avyttringsbart innan beslut 
tas i fullmäktige? 

Frågan har bollats under flera månader, vad är skälet till att den skjuts på 
ytterligare och när kommer frågan att lyftas i fullmäktige? 

Kommunfullmäktiges ordförande meddelade att frågan besvaras på 
fullmäktiges nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Svaret på frågan behandlades inte vid dagens sammanträde på grund av 
tidsbrist. Svaret kommer att behandlas vid fullmäktiges sammanträde i 
september. 

tdragsbestyrkande 
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Protokollsutdrag tirr 
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Kf§ 63 
Ks § 84 dnr ks2019-224 

Nytt uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, att bygga en ny 
skola. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019 reviderades 
beslutet gällande konstruktion samt att den befintliga skolans framtida bruk 
eller alternativa rivning ska utredas vidare. 

Aktuell upphandling av Nora Fastigheter AB överprövades och Förvaltnings
rättens dom meddelandes den 19 maj 2020. Förvaltningsrätten beslutade att 
upphandlingen ska göras om. Förvaltningsrätten anser att genom att Nora 
Fastigheter AB använt kriterierna "Efterfrågade roller och namngivna nyckel
funktioner med ev" och "Referensprojekt" i utvärderingen har förfarandet 
skett i strid mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig 
upphandling (LOU). 

Detta har medfört att den part som har begärt överprövning har lidit eller kan 
komma att lida skada. Då utvärderingen i denna del skett i enlighet med 
förfrågningsunderlaget är rättelse inte möjlig utan upphandlingen ska göras 
om . 

Eftersom Nora Fastigheter AB ägs av Nora kommun och uppdrag har getts 
av kommunfullmäktige i Nora kommun, så måste nytt beslut i ärendet fattas 
av fullmäktige. 

Förslaget till beslut innebär att Nora Fastigheter AB avbryter pågående 
projekt och de kommer inte att överklaga domen. Ett nytt uppdragsdirektiv 
utifrån de nya förutsättningarna ska tas fram och behandlas av kommun
fullmäktige efter sommaren. 

Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo) David Stansvik (V) och 
ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avbryta pågående projekt nya Karlsängskolan samt 

att nytt uppdragsdirektiv för Nya Karlsängskolan tas fram och behandlas av 
kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 23 september 2020 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kommunfullmäktige 

Sammantradesdatum Sida 

2020-06-10 87 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) , 
Solveig Oscarsson (S), Jan Larsson (MP), Pia-Maria Johansson, Bengt 
Magnusson (båda LPo), Conny Alfredsson, Birgitta Ahl (båda SO), Ove 
Göthlin (-) , Jan Rylander och Lars-Erik Larsson (båda NP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avbryta pågående projekt nya Karlsängskolan samt 

att nytt uppdragsdirektiv för Nya Karlsängskolan tas fram och behandlas av 
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 23 september 2020. 

I 

I UI~raQsbestyrkande 

Protoko ll sutdrag till 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL  
Sammantr3desdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-06-10 

Kf § 64 dnr ks2020-309 

Avlämnande av motioner, frågor, interpellationer och 
medborgarförslag 

Vid dagens sammanträde utgick ärendet på grund av tidsbrist. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 

Sammantradesdatum Sida 

2020-06-10 89 

Kf§ 65 

Delgivningar 

2020-04-28. Individnämnden - Ej verkställda beslut år 2019, kvartal 2. 
(dnr ks2020-132) 

2020-04-28. Individnämnden - Ej verkställda beslut år 2019, kvartal 3. 
(dnr ks2020-133) 

2020-04-06. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Revisorernas 
granskning av bokslut och årsredovisning. (dnr ks2020-197) 

2020-03-30. Nerikes Brandkår - Revisorernas granskning av årsbokslut och 
årsredovisning 2019. (dnr ks2020-218) 

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

2020-05-19. Nerikes Brandkår - Revisorernas granskning av förbundets 
informationssäkerhet. (dnr ks 2020-283) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



IW NORA!! KOMMUN 
Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN10/6 2020 
Ledamöter Närvarande Omröstninq 

beslutande § 51 § 56 § 
Avs Nej NejJa Ja Avs Ja AvsNer 

S Solveig Oscarsson X X X 

Jonas Akerman X X X 

Ulla Bergström -
Ursula Steffensen X X X 

Camilla Sörman -
Håkan Boman X X X 

Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson -
Anna Karlsson X X X 

Anita Rundqvist -
Hans Knutsson -

M Tom Rymoen X X X 

Bengt Svensson X X X 

Håkan Kangert -
Eric Viduss -
Eiia Ahonen Pettersson X X X 

SO Andreas Vidlund (-l -
Conny Alfredsson X X X 

Birgitta Ahl X X X 

Ove Göthlin l-l X X X 

C Marita Simpson, 1:e vice ordf X X X 

Susanne Forsberg X X X 

Jöroen Säteraas -
Pia-Maria Johansson LPO X X X 

Bengt Magnusson X X X 

-Maria Blomavist 

NP Lars-Erik Larsson X X X 

Rutger Ahlbeck, 2: vice ordf -
Jan Rvlander X X X 

V Camilla Andersson Larsson X X X 

Therese Hoikkala Lindavist -
KO John SundelI 

L Biroitla Boro -
MP Jasmine Ivarsson -
S Per Andreasson, ordförande X X X 

Antal 
19 7 12 7 12 

U K 



Ifl NORA i i KOMMUN 
Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 10/6 2020 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut-

I § 51 I§ ande § 56 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland (-) 

M Christer Haggqvist 

Britt Alderholm 

Morgan Hedlund 

SO Vakant 

Vakant 

C Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

lPO Anna Berggren 

Klara Sandberg 

NP Gunnar Rosendahl (-J 

Anders Stiqfur 

V Jonatan TjMer 

Björn Folkesson 

KO Gilite Rugerero X X X 

Klas Engholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X X 

Petra Kaller 

Antal 2 1 1 1 1 
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