SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2022-06-07

56

Plats och tid

Hagby Ängar, 2022-06-07 klockan 16:00-20:45
Ajournering 16:45-17:00, 18:45-19:00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Christina Landoff, kommundirektör
Joel Larsson, kommunsekreterare
Jan Kallenbäck, revisor

Utses alt justera
Justeringens

Tingshuset, 2022-06-15 kl 8.15

plats och tid

Under
Sekreterare

skritter

Paragrafer

oel
Ordförande

Justerande

r

on

p~·~r~dr~ ·~~o~·· · ) · · · ·

/i

@t;. ~. . . . ~ . ..
Anna Be/ ggr

(I::Po)

Mon)6 Su tlberg (S)

(../

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

. Kommunfullmäktige

Organ
Sammanträdesdalum

2022-06-07
Datum för

Datum för

anslags

upps~ltande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

2022-06-15

anslags nedtagande

2022-07-07

36-63

INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 7 juni 2022
Paragraf

Sida

Information från revisorerna

36

57

Information från valnämndens ordförande

37

58

Nora kommuns årsredovisning för år 2021

38

59

Revisionsberättelse Nora kommun 2021

39

61

Förslag till budget för år 2023 med ekonomisk plan för åren 2024-2025

40

62

Förslag till försäljning av del av fastigheten Alvestorp 4:1

41

65

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2022

42

69

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

43

70

Förslag till taxa för parkering med laddstolpe

44

71

Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2021

45

72

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2021

46

73

Begäran om åtagande som huvudman, Sveriges geologiska undersökning, Stribergs såg

47

74

Kommunfullmäktigeberedningens förslag till nya mål för kommunens verksamhet

48

76

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för markåterställningsarbeten

49

77

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av nämndens reglemente

50

79

Uppdragsdirektiv för projektering av olika möjligheter att nyttja Teaterbiografen

51

80

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för år 2021

52

82

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för år 2021

53

83

Revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet i norra Örebro län , SOFINT

54

85

Fyllnadsval- ny ersättare i valnämnden

55

87

Svar på medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget

56

88

Svar på medborgarförslag 10/2021 om motionstrappa vid Digerberget

57

90

Svar på motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och avloppshantering

58

92

Svar på motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna skogsinnehavet
kalhyggefritt

59

95

Godkännande av avsägelse som nämndeman

60

98

Medborgarförslag 3/2022 om att placera återvinningsstation i Järnboås på annan plats.

61

99

Medborgarförslag 4/2022 om fotbollsmål mm vid röda Esstorp

62

100

Delgivningar

63

101

Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 36

Sammanlrädesdalum

Sida

2022-06-07

57

Dnr KS2022-089

Information från revisorerna

Revisorerna hade vid dagens samma nträde ingen information att delge
kommunfullmäktige ,
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Information från valnämndens ordförande
Muntlig information från valnämndens ordförande gällande höstens val.
Ordföranden informerar om att valnämnden sköter distributionen av
valsedlar till vallokalerna och att partierna därför innan valet kan
överlämna partivalsedlar i Tingshuset.
Ordföranden informerar även om att de avsedda ytor för utdelning av
partivalsedlar i anslutning till vallokalerna som beslutades om till förra
valet fortfarande gäller.

Kommunfullmäktige tackar för informationen.
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Nora kommuns årsredovisning för år 2021
Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Ekonomiavdelningen
har ställt samman årsredovisn ingen för Nora kommun för år 2021 .
Nora kommun visar ett positivt resultat för år 2021 på 33 825 000 kronor. Det
innebär en positiv budgetavvikelse på 26 793 000 kronor relaterat till
budgeterat positivt resultat på 7 032 000 kronor.
Finansverksamheten redovisar ett budgetöverskott på 30 941 000 kronor
som blanda annat beror på reglering av balanskonton från bokslutet 2020
på 3 906 000 kronor. Där ingår justering av Samhällsbyggnadsförbundets
två fonders avsatta medel utifrån förbundets resultat år 2020. De andra
posterna är den preliminära slutavräkningen som innebär ökade skatte
intäkter på 14 437 000 kronor, reavinst för försäljningen av de utbytta
leasingfordonen på 1 075 000 kronor samt Kommuninvests överskotts
utdelning för deras resultat år 2020 på 256 000 kronor.
Pensionsbudgeten redovisar ett budgetöverskott på 11 267 000 kronor.
Det är främst en överbudgetering på ca 5 600 000 kronor som kommer att
regleras i 2022 års budget utifrån KPA:s senaste beräkning.
Skola och förskola redovisar ökade statsbidrag . Det positiva resultatet beror
främst på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under
vårterminen, förstärkning med tillfälliga statsbidrag kopplade till pandemin
samt anpassning till den volymförändring som skett inom gymnasieskolan
Hjernet.
Vård och omsorg redovisar ökade personalkostnader som kan kopplas till
pandemin samt ökade sysselsättningsgrader när verksamheterna har infört
det s.k. Heltidsresan. Dessutom redovisas ökade kostnader för externa
placeringar utöver budget samt minskade intäkter på grund av lägre
beläggning inom särskilt boende.
Avvikelser i driftbudgeten redovisas på respektive funktionsområde i
"Arsredovisning för år 2021 "
Kommunens totala investeringsutgifter, inklusive Samhällsbyggnads
förbundet är 105 677 000 kronor, 73,1 procent av budgeterade investeringar.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Nora kommuns årsredovisning för år 2021
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Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Nora kommuns årsredovisning för år 2021 .
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Revisionsberättelse Nora kommun 2021
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder
och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorerirevisorer
och den verksamhet som bedrivits i kommunens företag . Granskningen
omfattar även den verksamhet som under 2021 bedrevs i de gemensamma
nämnderna Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt Bergslagens
överförmyndarnämnd .
Revisionen riktar anmärkning mot kommunstyrelsen på grund av bristande
målstyrning av verksamheten .
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2021.
Kommunfullmäktiges behandling
Presidiet har noterat revisionens anmärkning mot kommunstyrelsen och
delar revisionens ståndpunkt, men det föranleder inte presidiet annat än att
föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Presidiet föreslår kommunfullmäktige att besluta
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ för år 2021.

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ för år 2021 .
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Förslag till budget för år 2023 med ekonomisk plan för
åren 2024-2025
Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas och
Kristdemokraternas förslag till gemensam budget presenteras.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till budget för år 2023 och ekonomisk plan för åren
2024-2025.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Landsbygdspartiet oberoendes
budgetförslag .
Proposition
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets,
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag respektive
Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiets budgetförslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen ställer sig bakom majoritetens förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till budget för år 2023 och ekonomisk plan för åren
2024-2025.

Reservation
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo) och Jan Rylander
(NP) reserverar sig mot beslutet till förm ån för Landsbygdspartiet
oberoende och Norapartiets förslag till budget.
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Kommunfullm äktiges behandling

Yrkanden
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Landsbygdspartiet oberoendes
och Norapartiets gemensamma budgetförslag och i andra hand tillägg till
majoritetens budgetförslag att samtliga omorganisationer och
omfördelningar som innebär nedskärningar inom ett funktionsområde
ska beslutas av fullmäktige.
Jan Larsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets eget budgetförslag.
Therese Hoikkala Lindqvist (V) yrkar att ärendet ska återremitteras
eftersom det är för tidigt att med säkerhet besluta om en budget i
dagsläget.
Solveig Oscarsson (S), Ulla Bergström (S) , Eric Viduss (M) , Birgitta Borg
(L), Anna Karlsson (S) , Sofia Erlandsson (S) , Christer Gustavsson (C),
Hans Knutsson (S) och Kent Nilsson (S) yrkar bifall till majoritetens
budgetförslag .

Proposition
Ordföranden Per Andreasson (S) tar först upp Therese Hoikkala
Lindqvists (V) återremissyrkande under proposition och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden Per Andreasson (S) finner därefter att det finns tre förslag
till beslut, det vill säga bifall till gemensamt budgetförslag från
Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Liberalerna , respektive gemensamt budgetförslag från
Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiet och Miljöpartiets egna
budgetförslag.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att
kommunfullmäktige bifaller det gemensamma budgetförslaget från
Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna , Centerpartiet och
Liberalerna , samt att kommunfullmäktige avslår gemensamt
budgetförslag från Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiet samt
Miljöpartiets budgetförslag.
Ordföranden ställer sedan Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till budget för år 2023 och ekonomisk plan för
åren 2024-2025.
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Reservationer
Pia-Maria Johansson (LPo), Anna Berggren (LPo), Lars-Erik Larsson
(NP), Rutger Ahlbeck (NP), Jan Rylander (NP), Conny Alfredsson (SD)
och Birgitta Ahl (NP) reserverar sig mot beslutet att avslå Pia-Maria
Johanssons (LPo) tilläggsyrkande.
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Förslag till försäljning av del av fastigheten Älvestorp 4:1
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018, § 161 , att teckna
markanvisningsavtal angående del av fastigheten Älvestorp 4:1 med
Visionsbolaget15269 AB, senare namnbyte till LP och RP AB. Avtalet har
därefter förlängts flera gånger beroende på att förslag till ny detaljplan för
området har överklagats.
Därefter har detaljplanen, vars syfte är att möjliggöra byggande av bostäder,
vunnit laga kraft.
LR och RP AB har, i enlighet med åtagandet i avtalet, tagit fram en förstudie
på hur området kan bebyggas. Flera skisser till disposition av området har
presenterats. Avsikten är att uppföra ett fyrtiotal bostäder i ett respektive två
plan i bostadsrättsform.
Den förstudie som redovisats är i överensstämmelser med detaljplanen och
bör därmed kunna godkännas av kommunfullmäktige och köpekontrakt
tecknas med LP och RP AB.
I enlighet med marknadsanvisningsavtalet har en oberoende värdering av
fastigheten genomförts som resulterat i ett värde om 800 kronor per
kvadratmeter bruttoarea, BTA. Utifrån detta och den förstudie som redovisats
kan priset för fastigheten fastställas till 3 690 000 kronor.
Utskottets behandling av ärendet
Yrkanden
Eija Ahonen Pettersson (M) anser att en ny värdering av området ska göras
och därefter ska tomter säljas och yrkar avslag .
Bengt Magnusson (LPo) anser att det är fel att ärendet läggs på bordet och
yrkar avslag .
Lars-Erik Larsson (NP) yrkar avslag.
Bengt Svensson (M) och Kent Nilsson yrkar bifall till ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet
beslutat att bifalla ärendet.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den förstudie som LP och PR AB presenterat samt
att sälja fastigheten Älvestorp 4:1 till 559177-1315 LP och PR AB för en
köpeskilling av 3 690 000 kronor och villkor enligt köpekontraktet.
Reservationer
Bengt Magnusson (LPo), Lars-Erik Larsson (NP) och Eija Ahonen Pettersson
(M) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Kommunstyrelsens behandling

Jäv
Eija Ahonen (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkanden
Jan Rylander (NP) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först Jan Rylanders (NP) yrkande
om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår Jan
Rylanders (N P) yrkande och att ärendet ska avgöras idag .
Ordföranden ställer därefter förslaget under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att godkänna den förstudie som LP och PR AB presenterat samt

2.

att sälja fastigheten Älvestorp 4:1 till 559177-1315 LP och PR AB för en
köpeskilling av 3 690 000 kronor och villkor enligt köpekontraktet.

Reservation
Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig skriftligt mot beslutet att inte
återremittera ärendet.
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Pia-Maria Johansson (LPo), Rutger Ahlbeck (NP) , Jan Rylander (NP)
och Jan Larsson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras med en ny
värdering och läggas ut på marknaden.
Anna Karlsson (S), Bengt Svensson (M) och Ursula Steffensen (S) yrka r
bifall till kommunstyrelsens förslag .
Propositionsordning
Ordföranden Per Andreasson (S) ställer först Pia-Maria Johanssons
(LPo) , Rutger Ahlbecks (N P) och Jan Rylanders (N P) återremissyrkande
under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Pia-Maria Johansson (LPo) begär omröstning som verkställs.
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst innebär att
ärendet ska återremitteras .
Ja-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S) , Monica Sundberg (S) , Ursula
Steffensen (S), Anneli Kammerland (-), Sofia Erlandsson (S) , Eleonor
Karlsson (S), Kent Nilsson (S) , Anna Karlsson (S) , Anita Rundqvist (S),
Hans Knutsson (S), Britt Alderholm (M), Bengt Svensson (M), Eric
Viduss (M), Marita Simpson (C) , Susanne Forsberg (C) , Christer
Gustavsson (C), Therese Hoikkala Lindqvist (V), Jonatan Tjäder (V),
Marianne Holmberg (KD), Birgitta Borg (L) och Per Andreasson (S).
Nej-röst lämnas av Conny Alfredsson (SD) , Birgitta Ahl (SD), Pia-Maria
Johansson (LPo), Anna Berggren (LPo), Lars-Erik Larsson (NP) , Rutger
Ahlbeck (NP), Jan Rylander (NP) och Jan Larsson (MP).
Ordföranden finner att ärendet med 22 Ja-röster och 8 Nej-röster ska
avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut, det
vill säga kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige beslutar
enligt detta.

Kommunfullmäktige beslutar
1.

att godkänna den förstudie som LP och PR AB presenterat samt

2.

att sälja fastigheten Älvestorp 4:1 till 559177-1315 LP och PR AB för en
köpeskilling av 3 690 000 kronor och villkor enligt köpekontraktet.
Protokollsutdrag
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Reservationer
Conny Alfredsson (SD), Birgitta Ahl (SD), Pia-Maria Johansson (LPo) ,
Anna Berggren (LPo), Lars-Erik Larsson (NP), Rutger Ahlbeck (NP), Jan
Rylander (NP) och Jan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet att
avslå Pia-Maria Johanssons (LPo) med fleras yrkande om att ärendet
ska återremitteras.
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2022
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträde i juni
och december, redovisa motioner och medborgarförslag där beredningen
inte är slutförd.
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2022.
Under perioden november 2021 och april 2022 har det överlämnats fyra
motioner och fem medborgarförslag. En motion och fyra medborgarförslag
har besvarats.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktig e

Kf§ 43
Ks § 54
Lu § 37

Sammanlrädesdatum

Sida

2022-06-07

70

dnr ks2021-127

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Servicechefen och kommundirektören överlämnar en skrivelse i ärendet.
Kommunfullmäktige antog de nuvarande Lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel den 11 december 2018, § 113.
Förslaget till revidering har arbetats fram av servicechef, näringslivs
utvecklare och fastighetsförvaltare i samarbete med Nora Köpmanna
förening .
Revideringen handlar om placering och storlek av fasta och tillfälliga
salu platser, plats för de politiska partierna i valarbetet, s.k. Valtorg samt
revidering av taxan .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föres lår komrnunfullmäktige besluta
att anta förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Jan Rylander (N) tilläggsyrkar att valtorget ska vara avgiftsfritt för politiken i
samband med 2022 års val.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Jan Rylanders (NP) tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunfullmäktige avslår Jan Rylanders (NP) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
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Förslag till taxa för parkering med laddstolpe
Nora kommun har i samverkan med Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen, under år 2021 , monterat 12 laddplatser i centrala Nora.
Taxan för parkering på laddplats ska motsvara kommunens kostnad för den
el som används vid laddplatserna samt de kostnader kommunen har för drift
och underhåll av laddplatserna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för Nora kommuns publika laddplatser sätts till underhålls- och
driftkostnad plus aktuellt el pris inklusive nätavgifter och övriga avgifter.
Moms tillkommer.
Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för
beredning.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för Nora kommuns publika laddplatser sätts till underhålls- och
driftkostnad plus aktuellt elpris inklusive nätavgifter och övriga avgifter. Moms
tillkommer.

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige beslutar
att taxa för Nora kommuns publika laddplatser sätts till underhålls- och
driftkostnad plus aktuellt el pris inklusive nätavgifter och övriga avgifter. Moms
tillkommer.

I
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Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2021
Direktionen för Nerikes Brandkår har den 4 mars 2022, § 12, behandlat
rubricerat ärende. Direktionen föreslår fullmäktige imedlemskommunerna
aU godkänna årsredovisningen .

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår komrnunfullmäktige besluta
aU godkänna årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
aU godkänna årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår.

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige besluta
aU godkänna årsredovisn ing 2021 för Nerikes Brandkår.

Protokollsutdrag till
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Revisionsberättelse tör Nerikes Brandkår tör år 2021
Revisorerna har granskat verksamheten för 2021 och överlämnat en
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
god redovisningssed i kommunal verksamhet , förbundsordningen och
förbundets revisions reglemente .
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
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för
år 2021 godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt
att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt
att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt
att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för år 2021 .
Protokollsutdrag til l

Utdrags bestyrka nde
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Begäran om åtagande som huvudman, Sveriges geologiska
undersökning, Stribergs såg
Sweco Environment AB gjorde 2014, på uppdrag av dåvarande Bergslagens
kommunalteknik, en huvudstudierapport om Stribergs sågverk i Nora
kommun . Sågverket var i drift mellan åren 1923 och 1975.
Provtagning och analys visar att området som omfattas av rapporten inne
håller flera typer av föroreningar men främst av dioxiner. Området bedöms
enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden
ha riskklass 1, mycket hög risk.
Prover som tagits i ytvattnet i bäck och sjö visar på pågående utsläpp av
dioxiner. Det kan på sikt ge en stor påverkan på omgivningen. En sanering
av dioxin i marken bedöms i rapporten också leda till att övriga föroreningar
saneras till en acceptabel nivå.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen föreslår att Nora kommun
sanerar den förorenade marken vid Stribergs såg och söker bidrag för detta.
Kommunen saknar dock resurser och kompetens för projektering och
efterbehandling , dvs sanering.
I enlighet med Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges
geologiska undersökning föreslås Statens geologiska undersökning , SGU ,
under förutsättning att kommunen får statsbidrag, ta på sig ansvaret som
huvudman för projektering och behandlingsåtgärder på objektet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hos Länsstyrelsen i Örebro län begära att Sveriges geologiska under
sökning tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och åtgärder för
efterbehandling på objektet, före detta Stribergs såg.
Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för
beredning.

Protokollsutdrag till

NORA KOMM UN
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hos Länsstyrelsen i Örebro län begära att Sveriges geologiska under
sökning tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och åtgärder för
efterbehandling på objektet, före detta Stribergs såg .

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige beslutar
att hos Länsstyrelsen i Örebro län begära att Sveriges geologiska under
sökning tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och åtgärder för
efterbehandling på objektet, före detta Stribergs såg.

Protokollsutdrag till

Utdrags bestyrkande
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NORAKOMMUN
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Kommunfullmäktigeberedningens förslag till nya mål för
kommunens verksamhet
Fullmäktigeberedningen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. att fastslå föreslag en process för målstyrning beskriven i bilagd
handling
2. att anta föreslagna mål (orangefärgade rutor) kopplade till de
övergripande målen Hållbarhet, Attraktivitet och Livskvalitet enligt
bilagd hand ling.
3. att anta den föreslagna visionen och sammanfoga den gamla
visionen till de övergripande målen hållbarhet, attraktivitet och
livskvalitet.
Kommunfullmäktiges behandling
På grund av tidsbrist hinner kommunfullmäktige inte hantera ärendet
vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Protokollsutdrag till
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för
markåterställningsarbeten
Nytt beläggningsavtal gäller från och med 2022 vilket innebär att taxorna för
återställningsarbeten behöver justeras. Asfaltspriser, timpriser och
maskin priser har ökat betydligt mot föregående avtal. I detta pris ingår det
underhållstillägg som förbundet tar ut av de som gräver samt för framtida
underhåll efter grävarbeten i kommunal väg och mark.
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat
ärendet den 25 mars 2022 , § 37. Direktionen föreslår fullmäktige i
medlemskommunerna att anta förslag till taxa för markåterställningsarbeten
att gälla från den 1 juni 2022.

Utskottets behandling av ärendet
Ordföranden uppmärksammar utskottet om att kommunfullmäktige har sitt
möte den 7 juni vilket innebär att taxan tidigast kan gälla från den 15 juni.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till taxa för markåterställningsarbeten samt
att taxan ska gälla från den 15 juni 2022.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att anta förslag till taxa för markåterställningsarbeten samt

2.

att taxan ska gälla från den 15 juni 2022.

Protokollsutdrag till
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Kommunfullmäktiges behandling

Kommunfullmäktige beslutar

1,

att anta förslag till taxa för markåterställningsarbeten samt

2,

at! taxan ska gälla från den 15 juni 2022,

Protokollsutdrag till

NORA KOMMUN
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering
av nämndens reglemente
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska utöva tillsyn enligt alkohollagen,
lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Den 1 juli 2022 börjar lagen om tobaksfria nikotinprodukter gälla. Nämnden
ska även utöva tillsyn enligt den lagen. Det innebär at! 2 § punkt 5 i
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen måste ändras enligt
följande för nämnden ska kunna utöva tillsyn enligt lagen.
"Samhä llsbyggnadsnämnden Bergslagen ska utöva tillsyn enligt alkohol
Iagen , lag en om tobak och liknade produkter, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel och lagen om tobaksfria nikotinprodukter. "

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige beslutar
at! revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Protokollsutdrag till
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Uppdragsdirektiv för projektering av olika möjligheter att nyttja
Teaterbiografen
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 15, att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för förstudie
om olika möjligheter att nyttja Teaterbiografen .
Kommundireklören har därefter överlämnat uppdraget till kulturskolechefen
att arbeta fram en uppdragsbeskrivning . Uppdragsdirektivet är framtaget i
samråd med representanter från berörda föreningar, näringsliv samt
kulturskolan . Arbetet utgår från tidigare framtagna utredningsskisser från år
2009 och 2018 och från information från Nora Fastigheter AB och
Örebro länsmuseum.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppdragsdirektivet för förstudie av olika möjligheter att nyttja
Teaterbiografen samt
att ge Tillväxt och utveckling i uppdrag att, i samråd med berörda parter,
genomföra etapp 1 i uppdragsdirektivet.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 300 000 kronor ur 2022 års driftsbudget samt 300 000 kronor ur
2023 års driftsbudget för en förstudie enligt uppdragsdirektivet.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen kommer överens om att ändra begreppet förstudie till
projektering .
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppdragsdirektivet för projektering av olika möjligheter att nyttja
Teaterbiog rafen samt
att ge Tillväxt och utveckling i uppdrag att, i samråd med berörda parter,
genomföra etapp 1 i uppdragsdirektivet.

.I
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 300 000 kronor ur 2022 års driftsbudget samt 300 000 kronor ur
2023 års driftsbudget för en projektering enligt uppdragsdirektivet.

Kommunfullmäktiges behandling
Ärendet tas inte upp för beslut av kommunfullmäktige då medel redan
avsatts för detta ändamål i nuvarande och kommande budget.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för år

2021
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat
ärendet den 25 mars 2022, § 33. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna alt godkänna årsredovisningen.
Förslag till beslut är alt godkänna årsredovisning 2021 för Samhällsförbundet
Bergslagen.

Utskottets behandling av ärendet
Då förbundschefen inte har möjlighet att delta på utskoltsmötet och
informera om ärendet enas utskottet om att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning .

Ledningsutskottet beslutar
alt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning .

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen beslutar
alt godkänna årsredovisningen från Samhä llsbyggnadsförbundet
Bergslagen för år 2021 .
Jan Rylander (NP) avstår från alt delta i beslutet.

Kommunfullmäktiges handläggning
Jäv
Jan Rylander (NP) och Hans Knutsson (S) deltar inte i handläggningen
av ärendet på grund av jäv.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen för år 2021.

Protokollsutdrag till

, tdragsbestyrkande

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 53
Ks § 64
Lu § 35

Sammanträdesdalum

Sida

2022-06-07

83

dnr ks2022-176

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
för år 2021
Revisorerna har granskat verksamheten för 2021 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 tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Den interna
kontrollen
har varit tillräcklig .
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med det finansiella målet beträffande de skattefinansierade verksamheterna.
Revisorerna har inte kunnat bedöma om resultatet är förenligt med det
finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna utifrån hur
. målet är formulerat. Revisorerna har inte heller kunnat bedöma om resultatet
är förenligt med de verksamhetsmässiga målen utifrån hur målen är
formulerade och hur mätningen görs.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021 .
Förslaget är att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till
handlingarna samt att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarsfrihet för år 2021.
Utskottets behandling av ärendet

Då utskottet inte behandlat årsredovisningen enas utskottet om att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. alt godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna
samt
2. alt bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
ansvarsfrihet för året 2021 .

Kommunfullmäktiges behandling

Jäv
Jan Rylander (NP) och Hans Knutsson (S) deltar inte i handläggningen
av ärendet på grund av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar

1. att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna
samt
2. alt bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
ansvarsfrihet för året 2021 .

1/
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Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse för år 2021 för Samordningsförbundet i norra
Örebro län, SOFINT
Revisorerna har granskat räkenskaperna , årsredovisningen och
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i norra Örebro län för
verksamhetsåret 2021 .
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
ändamålsenligt 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.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för samordningsförbundet i norra
Örebro län, SOFINT, ansvarsfrihet för 2021.

Kommunfullmäktiges behandling

Protokollsutdrag till
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Jäv
Susanne Forsberg (e) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja styrelsen och dess ledamöter för samordningsförbundet i norra
Örebro län, SOFINT, ansvarsfrihet för 2021.

Protokollsutdrag till
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Fyllnadsval - ny ersättare i valnämnden
Det finns för tillfället en ledig plats för (KO) som ersättare i valnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att som ersättare i valnämnden välja Ola Nilsson (KO)

Protokollsutdrag till
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Svar på medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget
Stefan Bergström överlämnade förslaget på fullmäktige den 24 februari
2021 , § 9.
Förslagsställaren föreslog :
att man ställer ett utkikstorn på toppen av Digerberget. Tornet kan ha samma
form som det på Kindlahöjden samt
att sly och träd röjs undan i backen som snart växer igen .
Kommunfullmäktige beslutade att föra ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Ledningsutskottet har därefter överlämnat förslaget till kommun
direktören för beredning . Kommundirektören har gett utvecklingschefen i
uppdrag att besvara förslaget.
Kommundirektören har tillsammans med utveckling överlämnat ett svar på
förslaget. Digerberget är ett attraktivt och välbesökt fritidsområde året om
med stor utvecklingspotential. Det breda utbudet av aktiviteter och dess
strategiska belägenhet är bra förutsättningar för vidareutveckling och kan på
sikt öka nyttjandegraden av boende i kommunen, besökare i regionen och
andra riktade arrangemang och aktiviteter.
På uppdrag av kommunledningen har enheten för näringsliv och turism,
tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och föreningslivet
i området, börjat undersöka förutsättningarna för en motionstrappa samt
utkikstorn på Digerberget. Medel har avsats i budget för år 2022 för detta
arbete och för genomförande aven förstudie.
Kommunstyrelsen föreslås ge uppdra om alt genomföra en förstudie för
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget.
Kommundirektören och utvecklingschefen bedömer alt medborgarförslaget
ska anses besvarat i och med alt uppdrag om alt genomföra en förstudie för
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget lämnas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
alt ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för
beredning.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
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Svar på medborgarförslag 10/2021 om motionstrappa vid
Digerberget
Caroline Wiberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 10 november
2021 , § 78.
Förslagsställaren föreslog :
att en motionstrappa anläggs vid Digerberget med utkiks- och fika plats på
toppen .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade därefter förslaget till
kommundireklören för beredning. Kommundirektören har gett chefen för
tillväxt och utveckling i uppdrag att besvara förslaget.
Kommundirektören har tillsammans med utveckling överlämnat ett svar på
förslaget. Digerberget är ett attraktivt och välbesökt fritidsområde året om
med stor utvecklingspotential. Det breda utbudet av aktiviteter och dess
strategiska belägenhet är bra förutsättningar för vidareutveckling och kan på
sikt öka nyttjandegraden av boende i kommunen, besökare i regionen och
andra riktade arrangemang och aktiviteter.
På uppdrag av kommunledningen har enheten för näringsliv och turism,
tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och föreningslivet
i området, börjat undersöka förutsättningarna för en motionstrappa samt
utkikstorn på Digerberget. Medel har avsats i budget för år 2022 för detta
arbete och för genomförande aven förstudie.
Kommunstyrelsen föreslås ge uppdra om att genomföra en förstudie för
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget.
Kommundirektören och utvecklingschefen bedömer att medborgarförslaget
ska anses besvarat i och med att uppdrag om att genomföra en förstudie för
etablering av trappa och utkikstorn vid Digerberget lämnas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen beslutar
at! ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie för etablering
av trappa och utkikstorn vid Digerberget under hösten 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! medborgarförslaget anses besvara!.

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige beslutar
at! medborgarförslaget anses besvarat.
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Svar på motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och
avloppshantering
Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 6 november
2019, § 113.
Motionären föreslog:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda samtal med
Lindesbergs kommun i syfte att starta ett gemensamt projekt om långsiktig
vatten- och avloppshantering enligt intentionen i motionen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning . Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna förslaget
till kommundirektören för beredning som in sin tur kontaktat Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen för synpunkter.
Kommundirektören har överlämnat ett svar på motionen. Motionären föreslår
att vatten- och avloppsledningar dras från Löa i norr till Frövi i söder där man
utnyttjar sjösystemet i den utsträckning det är möjligt via Storå,
Guldsmedshyttan, Lindesberg , Vedevåg till FrövL Nora hakar på med ledning
till Frövi-Ervalla. I Frövi byggs ett gemensamt reningsverk med den
modernaste reningstekniken och där rötslam tillsammans med matavfall och
grödor från vallodling och gödsel från gårdar i närheten blir en fungerande
biogas-anläggning . Enligt motionären är biogas en möjlig råvara till vätgas
vilket förväntas vara en stor framtida energikälla för de flesta transporter.
Kommundireklören redovisar pågående projekt.
Reservvatten utreds gemensamt av Nora och Lindeberg sedan utträdet ut
projektet Vättenvatten. Förstudier pågår på två täkter; SanfalletIGrängen
i Nora kommun och Brundheden/Uvberget i Ljusnarsberg kommun . Om
någon av täkterna ansluts finns det planering för att områden runt omkring
eventuellt ansluts till dricksvattenledning och/eller avloppsledning .
Nora reningsverk genomgår just nu ombyggnation och renovering med en
beräknad livslängd på ca 50 år när det är färdigställt. Kostnaden beräknas till
150 miljoner kronor.
Lindesbergs kommun kommer i närtid att påbörja en likande renovering av
sitt reningsverk. Reningsverket ska byggas ut med rötkammare med
möjlighet att ta emot slam från alla fyra kommunerna i KNÖL-området.
Kapaciteten kommer att vara 1 000 ton slam per år som kommer att kunna
producera max 575 kubikmeter gas per dygn. Mängden av detta kommer
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endast kunna användas till lokal uppvärmning och maskinkörning . Beräknad
kostnad , 210 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har överlämnat följande
synpunkter. Kostnad för led ning mellan Löa och Frövi beräknas till
ca 200 miljoner kronor.
Ett reningsverk med en storlek som kan hantera avloppsvatten från Nora,
Löa, Storå, Guldsmedhyttan , Lindesberg och Frövi är ett så stort projekt att
kostnaden inte kan beräknas. Det är svårt att planera ett så stort projekt för
att hitta lösningar där dricksvatten och spillvatten går hand i hand och kan
planeras i närheten av varandra. Hänsyn måste tas till befintliga system,
anläggningar och aktuella vattentäkter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för
beredning.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
alt avslå motionen.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Jan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden Per Andreasson (S) finner alt det finns två förslag till
beslut, det vill säga bifall till Jan Larssons (MP) motion respektive
avslag till motionen.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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Svar på motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna
skogsinnehavet kalhyggefritt
Jan Larsson (M P) överlämnade motionen på fullmäktige den 6 november
2019, § 114.
Motionären föreslog :
att kommunfullmäktige fastslår att Nora kommun ska bruka sin egenägda
skog kalhyggefritt
att uppdra til l kommunstyrelsen att i ett första steg anordna en utbildningsdag
för politiker och tjänstemän i kalhyggefritt skogsbruk samt
att kommunstyrelsen därefter avvaktar utgången av nuvarande
upphandlingsavtal och därefter upphandlar aktör inom skogstjänster som har
kompetens inom området kalhyggefritt skogsbruk.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen
till kommundirektören för beredning.
Kommundirektören har varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen för synpunkter i ärendet.
Enligt förbundet inriktar sig Nora kommuns skogsskötsel i första hand efter
medborgarnas behov vad det gäller tätortsnära skog. Naturvård och
rekreation prioriteras i skötsel åtgärder.
De senaste åren har kalhyggesbruk bedrivits på ett område på omkring 4 ha
med anledning av problemen med granbarkborre. På ett antal områden har
plantering av gran genomförts. Tillståndet för granplanteringarna har
försämrats på grund av torra somrar med granbarkborreangrepp som följd.
Ett område som avverkats ligger längs med länsväg 244 vid Vaslätten . Där
har en kombination av kalavverkning används . På halva arealen sparades all
undervegetation som planeras bli nästa generation av blandskog med
varierande åldersstruktur och skiktning. Ett sånt område kan vara lämpat för
naturnära skogsbruk framöver.
En ny upphandling av aktör inom skogstjänster är nyligen genomförd och
Sveaskog med bred kompetens inom skogsbruk är kommunens aktör.
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Förbundet anser att det finns begränsade möjligheter att bruka homogen
granplantering med hyggesfria metoder. Samråd har förts med
Skogsstyrelsen och slutsatsen är att kalavverkning av granplanteringar är
den metod som är att föredra.
Planen är att på dessa områden plantera mer ståndortsanpassade träslag
och även ädellövträd som bedöms ha bättre förutsättningar i ett förändrat
klimat. Dessutom kommer det alt gynna biodiversiteten jämfört med
monokulturer av granskog.
Alla marktyper lämpar sig inte för kontinuitetsskogsbruk. Det har gjorts försök
med hyggesfria metoder i en annan kommun inom det s.k. KNÖL-området.
Där visade det sig att markförhållandena inte lämpade sig för detta.
Skogsstyrelsen genomförde en utvärdering. Alt generellt använda sig av
hyggesfria metoder är varken ekonomiskt eller skogligt försvarbart.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår avslag på motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
alt avslå motionen.
Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyrelsen för
beredning.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Anna Berggren (LPo) yrkar att ärendet ska återremitteras för alt
utredas vidare för alt beskriva vad hyggesfritt skogsbruk på skogsmark
med produktion betyder.
Jan Larsson (MP) yrkar bifall till Anna Berggrens (LPo) yrkande om
återremiss.
Protokollsutdrag till
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Propositionsordning
Ordföranden Per Andreasson (S) ställer först Anna Berggrens (LPo)
och Jan Larssons (M P) yrkande om återremiss under proposition och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs av Anna Berggren (LPo) och verkställs .
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag . Nej-röst innebär att
ärendet ska återremitteras.
Ja-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S), Monica Sundberg (S) , Ursula
Steffensen (S), Annelie Kammerland (-) , Sofia Erlandsson (S) ,
Eleonore Karlsson (S) , Kent Nilsson (S) , Anna Karlsson (S) , Anita
Rundqvist (S) , Hans Knutsson (S) , Britt Alderholm (M) , Bengt
Svensson (M) , Eric Viduss (M) , Marita Simpson (C) , Susanne Forsberg
(C), Christer Gustavsson (C) , John Sundeli (KO) och Per Andreasson
(S).
Nej-röst lämnas av Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SO), Pia Maria
Johansson (LPo) , Anna Berggren (LPo), Lars Erik Larsson (NP) , Jan
Rylander (NP), Jonatan Tjäder (V), Birgitta Borg (L) och Jan Larsson
(MP) .
Ordföranden finner att beslutet återremitteras som en
minoritetsåterremiss med resultatet 18 Ja-röster och 9 Nej-röster.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras som en minoritetsåterremiss för att utredas vidare
gällande en beskrivning av vad hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med
produktion betyder.
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Godkännande av avsägelse som nämndeman
Torbjörn Pettersson (M) avsäger sig uppdraget som nämndeman i
Tingsrätten, Örebro.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna avsägelsen
2. att beslut om fyllnadsval tas vid nästkommande kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag 3/2022 om att placera återvinningsstation i
Järnboås på annan plats
Evylyn Pettersson, Ida Larsson och Hanna Lönnström har överlämnat ett
medborgarförslag.
Förslagsställarna föreslår:
1.

att Nora kommun verkar för att hitta en bättre plats för
återvinningsstationen. Det finns inte längre ordentlig plats för den i
anslutning till skolparkeringen och bör därför flyttas.

2.

att någon av de kommunala tomterna som ligger bredvid vattentornet ca
200 meter söder om parkeringen används till ändamålet. Dessa tomter
ligger nära drivmedelspumpen i Järnboås och återvinningen får därför
en naturlig och mycket säkrare plats att stå på. Där finns även plats för
säkrare upphämtning av insamlat material utan att störa buss- och
biltrafik vid parkeringen.

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
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Medborgarförslag 4/2022 om fotbollsmål mm vid röda
Esstorp
Ann Larsson har överlämnat ett medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår:
1.

att fotbollsplanen på röda Esstorp, den gamla lekplatsen fixas till
med fotbollsmål

2.

att grusplanen rensas

3.

att basketkorgar och en målad king out-ruta installeras

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
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Delgivningar
1.

2022-04-19. Ej verkställda beslut år 2022, kvartal 1. KS2022-181.

2.

2022-04-28. Svar på skrivelse angående måiuppfylInad. KS2022-061.

3.

2022-05-19. Revisionsrapport över årsredovisning 2021. KS2022-061.

4.

2022-05-09. Länsstyrelsen Örebro län - Ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter den 1 augusti. KS2022-154.

5.

2022-05-03. Arsredovisning SOFINT. KS2022-236.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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