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Lu § 9

dnr ks2019-083

Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2018
Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och
koncernredovisning för 2018 års verksamhet. Resu ltatet för kommunen är
6,9 miljoner kronor och för koncernen - 2,6 miljoner kronor.
Balansomslutningen uppgår till 423 miljoner kronor för kommunen och
954 miljoner kronor för koncernen.
LedningsutSkottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2018 års
bokslut.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-091

Förslag till ombudgetering av 2018 års investeringsprojekt till
verksamhetsåret 2019
Ekonom iavdelningen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Vid genomgång
av 2018 års bokslut har förslag lämnats om att ombudgeteringar bör göras i
2019 års budget.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens
investeringsbudget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-201

Information enligt uppsiktsplikten, Bergslagens överförmyndarnämnd
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmynda re eller en överförmyndarnämnd . Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra
Örebro län, KNÖL, dvs Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg, en
gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun
Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och väljs av
kommunfullmäktige. Nora kommun representeras aven ledamot från
Socialdemokraterna och en ersättare från Landsbygdspartiet oberoende.
Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över
förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge
tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.
Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i
Dalarnas län.
Ordföranden och förvaltningschefen informerar om verksamheten i
Bergslagens överförmyndarnämnd.
På förvaltningen finns fyra årsarbetande handläggare. Dessutom är
kanslichefen i Ljusnarsberg kommun tillika förvaltningschef i förvallningen .
För närvarande handläggs ca nio uppdrag i Nora kommun. Enligt
förvaltningschefen finns det god tillgång på Gode män.
Ordföranden tackar för informationen.
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dnr ks2018·648

Svar på revisorernas uppföljning av granskningar genomförda
åren 2015·2018
Revisorerna har genomfört en uppföljning av åtta granskningar genomförda
åren 2015 till 2018. Vid vissa av granskningarna återstår det rekommenda·
tioner som revisorerna lämnade vid granskningens genomförande.
Dessa granskningar är; Biståndshandläggning inom äldreomsorgen,
Uppföljning av intern kontroll samt Granskning av aktivitetsansvar för
ungdomar upp till 20 år.
Socialchefen, kommundirektören och skolchefen har överlämnat svar på
revisorernas återstående frågor.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande överlämna svaren till revisorerna .

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-056

Uppföljning av internkontroll 2018
Kommunstyrelsen antog planen för intern kontroll för kommunstyrelsens
verksamheter på sammanträde den 12 september 2018, § 109.
Förslag till internkontrollplan har arbetats fram av kommunstyrelsens
ledamöter och kommundirektörens ledningsgrupp under en gemensam
workshop.
De områden som granskats är; Omsorg, Bildning , Tillväxt och utveckling,
Kostorganisationen , Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen och
Administrativa avdelningen.
Ansvariga chefer har rapporterat att gällande rutiner fungerar. I annat fall har
åtgä rder vidtagits för att se över dessa.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande lägga uppföljningsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2018-568

Förslag till avskrivning av motioner
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018, § 147, att ge kommun
styrelsens ordförande och vice ordförande i uppdrag att gå igenom listan
med motioner och medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i oktober
2018 och eventuellt komma med förslag på motioner och medborgarförslag
som kan avskrivas.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande föreslår att följande
motioner ska avskrivas.
Motion 24/2012 om korttidsjobb för långtidsarbetslösa. Svenerik Nykvist (S)
lämnade motionen på fullmäktige den 12 december 2012, § 227. Det
motionären föreslår ingår i ordinarie verksamhet inom Tillväxt och utveckling
Motion 3/2014 om varuförsälj ning på landsbygden. Gary Dybeck och Tom
Rymoen (båda M) lämnade motionen på fullmäktige den 9 april 2014,
§ 39.
Motion 7/2014 om regelförenkling gentemot företag. Helena Vilhelmsson (C
lämnade motionen på fullmäktige den 11 juni 2014, § 85. Arbete med detta
pågår i Näringslivsrådet.
Motion 8/2014 om att lägga viss kommunal verksamhet till kvarteret
Bryggeriet. Birgitta Borg, Ulf Wilder och Jens-Mikael Larsson (samtliga L)
lämnade motionen på fullmäktige den 11 juni 2014, § 86. Förslaget ingår
i majoritetens politiska plattform.
Motion 8/2015 om undersköterskornas arbetsuppgifter som lokalvårdare.
Håkan Boman (S) lämnade motionen på fullmäktige den 10 juni 2015, § 70.
Arbetet med att se över detta pågår.
Motion 9/2015 om trafikplan. Tom Rymoen (M) lämnade motionen på
fullmäktige den 10 juni 2015, § 71. Arbetet är genomfört.
Motion 4/2016 om åtgärder för drogmissbruket i Nora. Tom Rymoen (M) och
Helena Vilhelmsson (C) lämnade motionen på fullmäktige den 18 maj 2016,
§ 58. Förslaget ingår i majoritetens politiska plattform .
Motion 8/2016 om turistapp. Håkan Kangert (M) lämnade motionen på
fullmäktige den 28 september 2016 , § 114. Ett arbete pågår med att ta
fram en turistapp.
Motion 9/2016 om utredning av utskottsorganisationen. Håkan Kangert (M)
lämnade motionen på fullmäktige den 7 december 2016 , § 169. Arbete
pågår.
Protokollsutdrag till
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Motion 10/2016 om nya villatomter i centrala Nora. Tom Rymoen (M)
lämnade motionen på fullmäktige den 7 december 2016, § 170. Arbete
pågår.
Motion 3/2017 om Huskurage. Helena Vilhelmsson (e) lämnade motionen på
fullmäktige den 19 april 2017, § 18. Frågan hanteras i bostadsrådet.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskriva ovanstående motioner.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-073

Förslag till förändrad förestagshälsovård
HR-chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enlig arbetsmiljöiagen ska
arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållanden
kräver ska finnas . Med företagshälsvård menas en oberoende expertresurs
inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering .
Nora kommun har avtal med ett antal externa leverantörer av företagshälsovård. Avtalen löper ut den 31 augusti 2019. I budget för 2019 finns avsatt
420 000 kronor för inköp av tjänster för de parter kommunen har avtal med.
Vidare finns 295 000 kronor avsatt för övergripande utbildningar. Dessa
medel används främst till arbetsmiljöutbildningar, brandskyddsutbildningar,
stresshanteringskurser och hjärt- och lungräddning. Utöver de avtal som
finns med externa leverantörer köper kommunen ytterligare konsulttjänster
för bland annat handledning för grupper och på individnivå.
Kommunens totala frånvaro var 2018 ca 5,5 procent av den totala frånvaron
Det är näst lägst i länet tillsammans med Degerfors kommun . Bara
Lindesbergs kommun var lägre med 5,2 procent.
Med det lagstadgade rehabiliteringsansvar som Nora kommun har som
arbetsgivare när det gäller arbetsrelaterad ohälsa ska kommunen aktivt
erbjuda de resurser som krävs för att vägen tillbaka till arbete ska vara så
kort som möjligt.
Med flera olika leverantörer får kommunen ingen samlad bild av de åtgärder
som behöver göras. Varken ur ett förebyggande eller ett rehabiliterande
perspektiv. Den dialog som kommunen behöver ha med företagshälsovården
för att vidta lämpliga åtgärder försvåras genom att ha flera olika leverantörer
Den företagshälsovård som efterfrågas ska utgöra ett stöd för kommunen
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården ska ha en konsultativ roll och verka på ett professionellt och
oberoende sätt gentemot beställaren och dess personal.
Leverantören måste ha en bred kompetens för att identifiera och beskriva
samband mellan arbetsmiljö, organisationen och hälsa. Kunskaper inom
arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin , rehabilitering
och teknik är därför nödvändiga krav på en professionellt utförd företagshälsovård. Leverantörens åtgärder ska följa kommunens riktlinjer och
vägledning för rehabilitering .
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Företagshälsovården ska vara bemannad med nÖdvändig kompetens för att
klara det beskrivna uppdraget. Vid behov ska anställda få råd och föreslås
åtgärder så att hälsan återställs och arbetsförmågan återfås. Arbetsledare
ska beredas möjlighet till rådgivning för att exempelvis kunna hantera tidiga
signaler på ohälsa hos anställd när densamma påverkar arbetet.
HR-chefen föreslår följande tre alternativ av företagshälsovård för Nora
kommun.
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Upphandla en samlad leverantör av företagshälsovård.
Upphandla flera olika leverantörer enligt nuvarande
företagshälsovård.
Ansökan om att ingå i Regionhälsan, dvs den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättareservice. Nämnden ansvarar för företagshälsovård åt anställda
inom Region Örebro län samt åtta av länets kommuner.
Nämnden svarar även för tolkförmed ling som består av tolkoch översättarservice.

Under 2018 köpte kommunen tolktjänster för 1,2 miljoner kronor.
Utskottet enas om att föreslå kommunstyrelsen att ser närmare på alternativ
1 och 3.
Ledningsutskottet beslutar

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut samt
att föreslå kommunstyrelsen att se närmare på alternativ 1 och 3.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet Bengt Magnusson (LPo) på
alternative 3, att ansöka om att få gå med i Regionhälsan.
Ordföranden föreslår ajournering 15 minuter.
Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen.
Jonas Akerman, Solveig Oscarsson (båda S) Birgitta Borg (L), Susanne
Lindholm (KO), Bertil Roden (NP), (S), Conny Alfredsson (SD) , David
Stansvik (V) samt ordföranden yrkar bifall till alternativ 3, att ansöka om att få
gå med i Regionhälsan.
Kommunstyrelsen beslutar

att ansöka om att få gå med i Regionhälsan.
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dnr ks2018-628

Svar på näringslivsdepartementets remiss "En anpassning av
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordn ing"
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har lämnat ett förslag till svar pa
näringsdepartementets remiss.
Nora kommun är remissinstans till departementets utlåtande om att anpassa
svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625. Den nya kontrollförordningen gäller offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelserna om djurs hälsa och djurskydd,
växtskyddsmedel.
Den nya kontrollförordningen börja gälla den 14 december 2019. Den
reglerar hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras,
finansieras och genomföras. Det innebär att vissa ändringar behöver göras
i en mängd lagar.
De föreslagna förändringarna innebär mest redaktionella ändringar och
förtydliganden jämfört med nuvarande lagstiftning . Förändringarna kommer
till största delen beröra kontrollmyndigheterna som för Nora kommuns del är
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
De företag som kontrolleras kommer att märka av förändingen genom att de
kommer att betala kontrollavgiften i efterskott efter utförd kontrollåtgärd. Idag
betalar livsmedelsföretagen en årlig avgift i förskott.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom remissvaret såsom eget svar.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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Nitro Nora BS:s ansökan om bidrag
Kommundirektören och utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet. Nitro Nora BS har under en längre tid haft ekonomiska problem
med driften av bandyanläggningen och verksamheten . Anläggningen
används av seniorer och ungdomar för bandyspel och av skolan och
allmänheten för skridskoåkning.
Kommunen ger, enligt avtal, ett årligt bidrag på 975 000 kronor. Dessutom
har kommunen vid ett flertal tillfällen de senaste åren gett extra bidrag i form
av förskottsutbetalning, lånegarantier mm. Kostnaderna för den konstfrusna
banan har ökat ytterligare på grund av att den gamla kylutrustningen har
flera problem. Ny lagstiftning gör att köldmedium ökat kraftigt i pris och
investering i bland annat nyanläggning krävs från år 2020.
Representanter för Nora kommun har haft fortlöpande dialog med föreningen
om möjliga lösningar på kort och lång sikt. För att undvika en konkurs och för
att säkra verksamheten den här säsongen behöver föreningen ett förskott på
450 000 kronor av 2020 års bidrag. I ett längre perspektiv bör det utredas om
ett kommunalt övertagande av hela anläggningen samt en anpassning av
drift och verksamhet utifrån befintliga resurser.
Förslaget är att kommunstyrelsen beviljar föreningen ett förskott på 450 000
kronor av 2020 års bidrag och att utvecklingschefen får i uppdrag att påbörja
en utredning med Nora Fastigheter AB om att överta anläggning/fastigheter
samt en anpassning av verksamheten från år 2020.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på att i stället för
att utvecklingschefen får ett uppdrag förutsättningarna för den framtida
verksamheten.
Lars-Erik Larsson (NP) yrkar bifall till förslaget att ge utvecklingschefen
uppdrag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om att bevilja föreningen ett
förskott på 450 000 kronor vilket godkänns.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lars-Erik Larssons yrkande mot
eget yrkande och finner att utskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Nitro Nora Bandy ett förskott på 450 000 kronor av 2020 års bidrag
samt
att kommundirektören får i uppdrag att inleda dialog med föreningen om
förutsättningarna för den framtida verksamheten .

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) på att frågan om eventuellt kommunövertagande tas med i dialogen.
Susanne Lindholm (KO) yrkar bifall till utskottets förslag.
Ordföranden föreslår en komplettering av uppdraget till kommundirektören
att senast den 15 maj i år inleda dialog med föreningen om förutsättningarna
för den framtida verksamheten ur Nitro Nora Bandys och kommunens
perspektiv.
David Stansvik (V) yrkar på att kommundirektören redovisar resultatet från
dialogen på kommunstyrelsens sammanträde den 11 september i år.
Ordföranden ställer proposition på förslaget att bevilja Nitro Nora Bandy ett
förskott och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget till uppdrag för
kommundirektören med sitt eget tillägg och finner att det bifalls.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande
och David Stansviks yrkande och finner att de bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Nitro Nora Bandy ett förskott på 450 000 kronor av 2020 års bidrag
att kommundirektören får i uppdrag att senast den 15 maj i år inleda dialog
med föreningen om förutsättningarna för den framtida verksamheten ur
Nitro Nora Bandys och kommunens perspektiv
att frågan om eventuellt kommunövertagande tas med i dialogen samt
att kommundirektören redovisar resultatet från dialogen på kommunstyrelsens sammanträde den 11 september i år.
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Förslag att anta OPF-KL 18
HR-chefen har lämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade
den 11 juni 2014, § 98, att anta bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda, OPF-KL. Fullmäktige beslutade om lokala
avvikelser från Sveriges Kommuner och Landstings förslag på en punkt,
dvs samordning av ekonomiskakt omställningsstöd under första årets
betalning. Avvikelsen innebär att Nora kommun har en striktare tillämpning
än i Sveriges Kommuner och Landstings förslag.
För att Nora kommuns tillämpning ska finnas även i OPF-KL 18 behöver en
justering göras från den lydelse som Sveriges Kommuner och Landsting
föreslår enligt upprättat förslag från KPA Pension.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta OPF-KL 18 med lokal avvikelse.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 36
Lu § 19

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-03

49

dnr ks2019-121

Revidering av reglemente för ersättning till kommunala
förtroendevalda
Revidering gäller reglementets paragraf 11, Resekostnader.
Under utskottets behandling av ärendet diskuterades bland annat minsta
avstånd mellan den fasta bostaden/arbetsplatsen och sammanträdet när
ersättning betalas och om ersättning ska betalas om möten hålls i annan
kommun , t ex inom KNÖL.
Utskottet enas om att kommundirektören ser över förslaget till kommunstyrelsens sammanträde den 3 april.
Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om
att i det reviderade förslaget som finns till dagens möte har begränsningen till
ersättning inom Nora kommuns gränser tagits bort. Det med anledning av att
Nora kommun har många samarbeten i organisationer som finns utanför
kommungränsen.
David Stansvik (V) yrkar bifall till det reviderade förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkännan reviderat förslag till Reglemente för ersättning till förtroendevalda.
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Förslag till nytt VA till Alntorps ö
Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Besöksfrekvensen
ökade markant på Alntorps ö under säsongen 201 8. Resenärerna till och
från ön med båten Plaskus passerade 20 000 och den totala besökssiffran
på ön översteg 20 000 eftersom flera besökare tog sig till ön med privata
båtar.
Avloppet på Alntorps ö är gammalt och underdimensionerat för den
verksamhet och det antal personer som besöker ön. Det finns stor risk att
avloppssystemet inte kommer att klara en lika hård belastning 2019 som den
2018. Om avloppet slutar fungera har ön inga fungerande toaletter och
verksamheterna måste stängas. Turerna med Plaskus måste ställas in och
kommunen blir ersättningsskyldig till cafeverksamheten på ön.
För att säkra säsongen 2019 och kommande säsonger behövs en ny pumpstation med driftsövervakning. Den ska klara en eventuell utbyggnad av
cafeverksamheten samt att de befintliga sommarhusen kan kopplas på
ledningen. Det behövs också nya ledningar över Norasjön för vatten och
spillvatten samt inkoppling i pumpstationen Strandstugan. Den totala
kostnaden beräknas till 850 000 kronor.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 57 000 kronor för att finansiera 2019 års kapitalkostnad för
investeringen samt
att medlen anslås från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda åtgärder
för 2019
Ledn ingsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka investeringsbudgeten 2019 med 850 000 kronor för nytt Va-system
på Alntorps ö samt
att avsätta 57 000 kronor per år i kapitalkostnad för anläggningen i
kommande budgetar, utifrån en avskrivningstid på 15 år.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-093

Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat en skrivelse om förändrad
mötesform för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Den nya majoriteten, dvs Socialdemokraterna och partierna i Alliansen,
anser att det krävs en plattform för samtal mellan de politiska partierna.
Kommunstyrelsen kan utgöra den plattformen under förutsättning att
ledamöterna upplever att samtalssituationen känns förtrolig. Förslaget är
därför att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten
och media under innevarande mandatperiod.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige flyttar sina sammanträden till
samlingssalen på Hagby ängar. Flytten innebär att det skapas utökade
mötesytor mellan ledamöter och medborgare. Akustiken och belysningen är
bättre för ledamöter och medborgare och på sikt ökar kanske förutsättningarna för någon form av webbsändning .
Ett förslag till kommunikationsplan har tagits fram för att kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige ska uppfylla sina utåtriktade roller.
Följande aktiviteter föreslås i samband med kommunstyrelsens
sammanträden.

• Ett snabbprotokoll skrivs i samband med sammanträdena och publiceras
genom olika kanaler.
• Ett kort genomgång hålls av kommunstyrelsens ordförande för medierna
på plats eller via telefon direkt efter sammanträdena.
•

Partiernas företrädare finns tillgängliga för medierna via telefon och deras
kontaktuppgifter finns tillgängliga via nora.se.

Ordföranden föreslår att Miljöpartiet, under mandatperioden med bö~an på
kommunstyrelsens sammanträde i maj, ska erbjudas en insynsplats i
kommunstyrelsen med en ordinarie representant och en ersättare. Insynsplatsen innebär närvarorätt men inte yttranderätt eller förslagsrätt.
Representanten och ersättaren har rätt till sammanträdesarvode samt reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst men inte inläsningsarvode. För att kunna erhålla ersättning måste representanten och ersättaren
vara utsedda och namngivna av Miljöpartiet.
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Med ovanstående förslag måste kommunstyrelsens arbetsordning revideras
samt reglemente för ersättning till förtroendevalda.
Följande föreslås i samband med kommunfullmäktiges sammanträden .
I samband med fullmäktiges sammanträden i ny lokal på Hagby ängar
erbjuds partiernas företrädare att, före sammanträdet, finnas på plats för
frågor och samtal med kommunmedborgare under 30 minuter. Ersättning
utgår till respektive utsedd och namngiven gruppledare.
Information om det öppna mötestillfället sker via nora.se och sociala medier i
samband med kallelsen till kommunfullmäktige. Partierna ansvarar själva för
sitt deltagande.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och
media under mandatperioden 2019-2022
att ovanstående ska gälla kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 samt
att medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig mot beslutet.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges
befintliga ram samt
att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik 0/)
avslag på utskottets förslag om att stänga kommunstyrelsens sammanträden
från och med den 22 maj 2019.
David Stansvik yrkar också på att insynsplatsen förutom närvarorätt även
ska innebära yttranderätt.
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Bertil Roden (NP) , Bengt Magnusson och Pia-Maria Johansson (båda LPo)
yrkar avslag på utskottets förslag.
Birgitta Borg (L) yrkar bifall till utskottets förslag.
Pia-Maria Johansson och Bertil Roden yrkar på att kommunfullmäktige ska
fatta beslut i ärendet.
Jonas Akerman (S) föreslår ajournering i 10 minuter.
Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen .
David Stansvik yrkar bifall till att komrnunfullmäktige ska fatta beslut i
ärendet.
Conny Alfredsson (SO) yrkar avslag på utskottets beslut samt att kommunfullmäktige ska fatta beslut i ärendet.
Ordföranden föreslår en kort ajournering.
Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen.
Ordföranden meddelar att majoritetspartierna godtar att ärendet tas till
kommunfullmäktige för beslut.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på David Stansvik yrkande om
yttranderätt för insynsplatsen och finner att det avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den
som avslår David Stansviks yrkande röstar ja och den som bifaller detsamma
röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit
10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på avslagsyrkandet och finner att det
avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas .
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den
som avslår avslagsyrkandet röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet
röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit
10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen avslår avslagsyrkandet.
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Ordföranden ställer också proposition på at! ärendet ska föras till kommunfullmätige för beslut vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

at! kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och
media under mandatperioden 2019-2022
att ovanstående ska gälla kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 samt
at! medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens
förfogandemedel
at! finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges
befintliga ram samt
att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) , Bertil Roden (NP),
Conny Alfredsson (SO) och David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för
avslagsyrkandet
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dnr ks2018-624

Svar på medborgarförslag 3/2018 om att upphäva beslutet om att
träden i Skolparken ska märkas med namn enligt tidigare
medborgarförslag
Cia P Glaad överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 27 februari
2019, § 4 .
Förslagsställaren föreslog:
att fullmäktiges beslut från den 26 september 2018, § 71 , om att Skolparkens
träd ska skyltas med namn, upphävs.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om
att skyltning av träden i Skolparken, dvs Anders Wedbergsparken, finns med
i majoritetens politiska plattform därför att man anser att det är ett bra
förslag .
Ordföranden föreslår därför att detta medborgarförslag ska avslås.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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Ansökan om utökning av tidigare anslagna investeringsmedel
Ordföranden informerar att ärendet inte kommer att behandlas på dagens
sammanträde.
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dnr ks2019-118

Patientsäkerhetsberättelse omsorg 2018
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 har från och med den 1 januari 2011
ersatt Lagen om yrkesverksamhet för Hälso- och sjukvårdens område.
Lagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador
uppstår.
Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid
patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år, där det ska
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och
vilka resultat som uppnåtts.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienter/brukare
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom
kommunens ansvarsområde. MAS gör uppföljningar i enlighet med
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659.
MAS har på socialutskottets uppdrag upprättat rutiner och riktlinjer för hur det
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra,
följa upp och utveckla verksamheten .
Respektive enhetschef för de olika verksamheterna har beskrivit hur patientsäkerhetsarbetet under förgående kalenderår har bedrivits på enheterna.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse omsorg för år 2018.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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Sammanställning av avvikelser inom äldreomsorgen och
funktionsstöd, helår 2018
Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska eller
borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig komponent i
ledningssystem för kvalitet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med ansvariga
enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen och funktionsstöd
för 2018.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen och
funktionsstöd helår 2018.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-076

Förslag till svar på kommunremiss "Målbild för hälso- och
sjukvård i Örebro län 2030"
Regionfullmäktige i Region Örebro län beslutade i november 2017 att låta ta
fram en mål bild för hälso- och sjukvård tio år fram i tiden . Nora kommun har
getts möjligheten att yttra sig över förslaget till mål bild som utgår från vad
invånare, patienter och medarbetare kan ha för behov, krav och
förväntningar på hälso- och sjukvården i Örebro län 2030. Målbilden omfattar
alla, oavsett kön , ålder eller hälsotillstånd, som i vid mening har kontakt med
hälso- och sjukvård i Örebro län.
Hur hälso- och sjukvården ska förhålla sig till invånarna, patienterna och
medarbetarna och mål bilden är strategier som kommer att utarbetas när
mål bilden är antagen. Tydliga strategier behövs för att förverkliga en
gemensam mål bild. Det gäller t ex arbetssätt, ledarskap, samarbeten,
struktur och organisering.
Under 2018 har arbetet med att ta fram ett förslag till mål bild genomförts i en
tjänstemannaprocess. I styrgruppens arbete har bland annat socialchefen i
Hällefors kommun deltagit som representant för kommunerna . Dialog förs
med olika politiska organ, såväl inom Region Örebro län, som i den
samarbetsstruktur som finns mellan regionen och länets kommuner. Det är
bland annat socialchefsnätverket och chefsnätverk inom Social välfärd.
Förslaget är att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig
bakom förslag på Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) på ett
tilllägg i remissvaret. Det behöver tydliggöras i "Målbild för hälso- och
sjukvård i Örebro län 2030" var vården ska bedrivas i framtiden .
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande av
Magnusson.
Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta enligt förslaget till beslut
och finner att utskottet beslutar enligt förslaget till beslut.
Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta enligt Bengt
Magnussons tilläggsyrkande och finner att utskottet avslår tilläggsyrkandet.
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Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom förslag på Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län
2030.
Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

Under kommunstyrelsen behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson
(LPo) på ett tillägg i remissvaret. Det behöver tydliggöras i "Målbild för hälsooch sjukvård i Örebro län 2030" var vården ska bedrivas i framtiden.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det
avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den
som avslår tilläggsyrkandet röstar ja och den som bifaller detsamma röstar
nej. Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit
11 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Bertil Roden (NP) och
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet.
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dnr ks2018-646

Förslag till svar på revisionsrapport "Granskning av Elevhälsan
och samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst"
Nora kommun har ett avtal med KPMG angående konsulttjänster inom
revisionsområdet. KPMG fick i uppdrag av kommunrevisionen att under
hösten 2018 granska funktionen elevhälsan och dess samverkan med
kommunens socialtjänst. Sammanfattningsvis visade KPMG :s granskning
"att kommunens elevhälsa bedrivs i enlighet med gällande styrdokument,
men att verksamheten bör följas upp inom ett par områden". Skolchefen har
besvarat följande.
•

•
•

•

"Kommunstyrelsen ska se till att personal agerar i enlighet med gällande
lagstiftning och genast anmäler till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Kommunstyrelsen ska se till att information lämnas till den som gjort
orosanmälan om så begärs.
Kommunstyrelsen bör följa upp vilka förutsättningar rektor har att i
arbetet med elevers måluppfyllelse få stöd aven samlad elevhälsa och
vid behov vidta åtgärder.
Kommunstyrelsen bör följa upp samverkan och samsynen mellan
förskola, skola och socialtjänst i arbetet med barn och unga och vid
behov vid ta åtgärder."

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom yttrandet på revisionsrapporten och anta det som sitt
eget yttrande.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet diskuteras svaren, särskilt
uppföljningsområde 2.
Bengt Magnusson (LPo) anser att svaret är ofullständigt och att barn- och
ungdomsutskottet får i uppdrag att åtgärda brister rörande rutiner avseende
ovanstående enligt 14 kap 1 § SoL.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till barn- och ungdomsutskottet med Bengt Magnussons motivering, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till barn- och ungdomsutskottet enligt ovan.
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dnr ks2017 -686

Förslag att sända Trafik-, cykel- och parkeringsutredning Nora
tätort på remiss
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017, § 147, att anta förslag
att ta fram en trafikplan som inkluderar gång- och cykelplan. Samhällsbyggnad Bergslagen har via konsultföretaget VAP tagit fram en trafik-, cykeloch parkeringsutredning över Nora tätort. Dokumenten i utredningen ska
användas till framtida strategiskt planeringsarbete.
Utredningarna ger förslag på strategisk inriktning på trafik-, cykel- och
parkeringsplanering . I planering av kommunens transportsystem ska inget
ske slumpartat. Planeringen ska vara strukturerad och visa vad kommunen
vill inom trafikplanering de närmsta åren.
De förändringsförslag som tas upp i utredningarna är baserade på att Nora
ska vara attraktivt att besöka för turister och attraktivt att bo i. Nora centrum
ska vara en säker plats för oskyddade trafikanter. Det innebär att tung trafik
behöver ledas bort från tätorten . Hänsyn till den ekonomiska aspekten har
tagit i utredningarna.
I utredningarna föreslås bland annat:
• tung trafik ska ledas bort från centrum via Plåthammarsbron,
Länstrafiken kan därmed utöka kollektivtrafiken i det området.
• Nora behöver en stadsmässig entre
• att en cirkulationsplats anläggs vid ICA Supermarket
• att vägen från ICA Supermarket in mot centrum minskas i bredd för att få
ner hasigheten på trafiken. Del av vägbanan görs om till cykelväg .
• cykelvägarna utökas. Cykel ska bli det självklara valet vid kortare
färdsträckor.
• att en parkeringsplats skapas på Skojarbaken och en infart till den går
via bussgatan.
Samhälls byggnads utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att sända utredningen på remiss .
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att
kommundirektören redovisar tidplan och förslag till remissinstanser på
kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj, vilket godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar

att kommundirektören får i uppdrag att sända utredningen på remiss samt
att kommundirektören redovisar tidplan och förslag till remissinstanser på
kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj.
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dnr ks2018-611

Förslag till försäljning av del av Nora 1:1 f.d. Vattentornet
KBB Fastigheter i Nora AB har i skrivelse till Nora kommun anmält intresse
att köpa Vattentornet. Avsikten med köpet är att fastigheten invändigt byggs
om till bostadslägenheter. En arkitektsskiss bifogades i intresseanmälan.
KBB önskar även köpa intilliggande mark för att anlägga parkering till
bostäderna jämte hiss och ekonomiutrymmen.
Enligt rådande detaljplan får marken i dag inte säljas. Kommunens senior
rådgivare föreslår att intilliggande område, Kvarteret Rosen , utökas och
innefattar Vattentornet och intilliggande mark. Detaljplanen för Kvarteret
Rosen är under arbete och kan då skapas så att Vattentornet med
intilliggande mark får säljas.
I dag är Vattentornet uthyrt till tre olika mobiloperatörer som använder det
som mast för kommunikationsutrustning.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att inleda processen för försäljning av Vattentornet med syfte att Vattentornet
ska byggas om till bostäder
att uppdra till kommundirektören att utarbeta ett generellt förslag till avtal
med konkreta villkor för den aktuella försäljningen och låta värdera
fastigheten samt
att i senare skede ta ställning till om fastigheten ska säljas genom
direktförsäljning eller försäljning genom anbud

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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dnr ks2019-095

Förslag till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram ett förslag till vattenförsörjningsplan. I arbetet att ta
fram vattenförsö~ningsplanen har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
haft ett nära samarbete med konsultföretaget Sweco.
För att dricksvattenförsö~ningen ska vara robust och tillgodose de behov
som finns , både idag och i framtiden , krävs en långsiktig planering av mark
och vattenresurser. Vattenförsörjningsplanen ska tydliggöra tillgången av
vatten resurser för dricksvattenförsörjning och bedöma möjligheterna att
anlägga reservvattentäkter för de vattentäkter som idag saknar det, Järnboås
och Striberg. Vattenförsörjningsplanen ska vara ett politisk förankrat
dokument och kunskapsunderlag för beslut.
En reservvattentäkt innebära att man utreder vattnet och försäkrar sig om att
vattnet går att använda som vattentäkt, i och med det kan vattnet skyddas.
Lagstiftningen har blivit hårdare inom det området och därför är det bra att ha
reservvattentäkter utpekade.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att Samhällsbyggnad Bergslagen även
ska tittar på ytvatten , exempelvis Fåsjön, i vattenförsö~ningsplanen och inte
anta planen förrän det är gjort.
Ordförande ställer proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande och finner
att det avslås.
Därefter ställer ordförande proposition på ursprungsförslaget och finner att
det bifalls.
Samhällsbyggnadsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg
och Lindesbergs kommun.
Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Pia-Maria Johanssons yrkande
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) på att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i vattenförsörjningsplanen även ska titta på ytvatten, till exempel Fåsjön. Planen ska inte antas
förrän det är gjort.
Ordföranden ställer propOSition på utskottets förslag och finner att det
godkänns.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det
avslås.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg
och Lindesbergs kommun .
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Bertil Roden (NP) och
Conny Alfredsson (SD) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet.
Bertil Roden lämnar en skriftlig reservation.
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dnr ks2014-381

Svar på motion 12/2014 om återbetalning av vägsamfällighetsavgift för permanent boende
Pia-Maria Johansson (LPo) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2014, § 155 överlämnat en motion till kommunfullmäktige.
Motionären föreslog:
att frågan om återbetalning av vägsamfällighetsavgift för permanentboende
på landet, vilka uppfyller kraven för kommunalt bidrag, utreds. Syftet är att
göra boende på landet mer attraktiva.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen överlämnar därefter motionen till kommundirektören.
Kommundirektörens utredning:
Konsekvenserna av höjning av det kommunala vägbidraget motsvarande
vägavgifterna.
Nora kommun har inte kännedom om vilka väg avgifter föreningar och
samfälligheter tar emot från sina medlemmar och detta varierar säkerligen
mellan olika år beroende på underhållsbehov, snömängd osv.
Det kommunala vägbidraget för vägar med statsbidrag uppgår f.n. till
ca 320 000 kr per år för ett sextiotal vägsträckor eller 10 procent aven
beräknad genomsnittlig kostnad för vägunderhåll. Det statliga bidraget för
dessa vägar utgör 60 procent aven beräknad genomsnittlig kostnad,
f.n. 2,1 miljoner kronor per år. Om kommunen skulle höja bidraget till
40 procent av den beräknade kostnaden skulle kommunens årliga kostnad
öka med 1,1 miljoner kronor per år.
Ett annat alternativ vore att kommunen tar över driften av enskilda vägar helt
och hållet, då skulle också kostnaderna för administration tillkomma .
Om det skulle leda till att fler bosätter sig på landsbygden om man inte
behöver betala vägavgift är inte klarlagt. Ofta är fastighetspriserna lägre på
landsbygden vilket förmodligen väl väger upp att man måste betala
vägavgift.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

Sida

2019-04-03

68

Samhällsbyggnadsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) på att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en utredning med
förslag på hur kommunalt bidrag motsvarande vägsamfällighetsavgiften för
permanent boende fastighetsägare kan utbetalas.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det
avslås.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Bertil Roden (NP) och
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet.
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dnr ks2019-152

Förslag att rekvirera statsbidrag och höja habiliteringsersättningen
Socialchefen har den 20 mars 2019 överlämnat en skrivelse i ärendet.
Syftet med statsbidraget är att
• Införa dagpenning, habiliteringsersättning, till dem som deltar i Daglig
verksamhet enligt LSS. Det förutsätter att det i nuläget inte betalas ut
någon dagpenning.
• Höja en låg dagpenning, habiliteringsersättning, till dem som deltar i
Daglig verksamhet enligt LSS. Här avses själva höjningen som
statsbidraget är tänkt att finansiera .
• Behålla den nivå av dagpenningen, habiliteringsersättningen, som
tidigare höjts med hjälp av föregående års statsbidrag.
Nora kommun betalar för närvarande en habiliteringsersättning på 18 kronor
för en heldag, dvs brukaren är i den dagliga verksamheten över 4 timmar per
dag. Om brukaren är i daglig verksamhet under 4 timmar per dag,
dvs halvdag, betalas en ersättning på 9 kronor per dag.
Under tiden 1 maj till 31 december 2018 var heldagsersättningen 46 kronor
per dag och halvdagsersättningen 23 kronor per dag. Detta på grund av att
Nora kommun erhållit statsbidrag.
Möjlighet finns att även för 2019 rekvirera statsbidrag. Det innebär att
habiliteringsersättningen kan höjas till samman nivå som under ovanstående
perioden 2018. Kommunstyrelsen behöver därför fatta beslut om att rekvirera
bidrag och att höja ersättningen för 2019.
Habiliteringsersättning betalas till ca 50-55 brukare och fördelningen mellan
heldags- och halvdagsersättning är ca 70/30 procent. Den totala kostnaden
för en höjning av habiliteringsersättningen för 2019 uppgår till totalt
ca 21 000 kronor per månad.
Kommunstyrelsen beslutar
att rekvirera statsbidraget för höjd habiliteringsersättning 2019 samt
att nivån på habiliteringsersättningen höjs till samma nivå som under
ovanstående period 2018, dvs 46 kronor för heldag och 23 kronor för
halvdag.
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dnr ks2019-202

Kort information från kommunens samverkansorganisationer
Ordföranden informerar om att syftet med ärendet är att det är kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som lämnar en kort informtion från de
samverkansorgan som kommunen har samarbete med och där de är invalda
som ledamöter eller ersättare.
Samverkansorganisationerna är exempelvis Norabostäder AB och
Nora Fastigheter AB, Nerikes Brandkår, Samhällsbyggnadsförbundet eller
nämnden, SOFINT med flera . Informationen ska vara mycket kort, max 2-3
minuter, om vad som är på gång i dessa samverkansorganisationer.
Bertil Roden (NP), ersättare i SOFINT, informerar om att han varit på
styrelsemöte och att revisorerna föreslagit att styrelsen inte ska få ansvarsfrihet för 2018. Förbundschefen har avgått och ny tillförordnad förbundschef
är utsedd under tiden för rekrytering av ny förbundschef, dock som längst till
den 30 juni 2019.
Ordföranden tackar för informationen.
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Ks § 51

dnr ks2019-029

Fyllnadsval: ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2022
Margareta Larsson (SO) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen samt
att som ny ersättare välja Conny Alfredsson (SO), Maria Langs Gränd 1,
Igh 1103, 71331 Nora.
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dnr ks2019-029

Fyllnadsval: ny ledamot i socialutskottet t.o.m 2022
Margareta Larsson (SO) har avsagt sig uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen samt
att som ny ledamot välja Lars-Erik Larsson (NP), Oalviksvägen 7,
713 33 Nora samt
att som ny ersättare efter Lars-Erik Larsson välja Conny Alfredsson (SO),
Maria Langs Gränd 1, Igh 1103, 713 31 Nora.
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Ks § 53

Delegationsbeslut
1

2019-02-27. Ekonomichefen - Beslut om prolongering av ramavtal
(länsupphandling) av skol- och förskolematerial. (dnr ks2017-501)

2

2019-02-06,25,02-06. Kommundirektören - Tecknande av avtal,
december 2018. (dnr ks2018-556)

3

2019-03-27. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Utdrag, § 66,
ur protokoll från sammanträde den 13 mars 2019: Beslut om plan besked
för Gyttorp GA:6. (dnr ks2018-644)

4

2019-03-08. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende. Beslut om att personuppgiftsincidenten som inträffade den
18 februari 2019 inte ska anmälas till Datainspektionen eller meddelas
den registrerade . (dnr ks2019-024)

5

2019-02-28. Administrativa chefen - Yttrande om offentlig tillställning/
begagnande av offentlig plats. (dnr ks2019-034)

6

2019-03-20. Kommundirektören - Tecknande av avtal, januari 2019.
(dnr ks2019-049)

7

2019-02-06. Kommundirektören - Nya attestanter och ersättare.
(dnr ks2019-065)

8

2019-02-06. Utvecklingschefen - Beslut om inköp/förvärv av konst
under 2017-2018. (dnr ks2019-067)

9

2019-02-15, 03-04,20. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter
för investering. (dnr ks2019-080)

10

2019-03-28. Länsstyrelsen - Beslut med anledning avanmälan om
nedläggning av ledning i Norasjön på Alntorp 3:1. (dnr ks2019-117)

11

2019-03-08. Kommundirektören - Beslut om avslag vid begäran om
utlämnande av allmän handling enligt 26 kap 1 § OSLo(dnr ks2019-127)

12 2019-03-12. Kommunsekreteraren - Beslut om bidrag 2018, enskilda
vägar med statsbidrag. (dnr ks2019-131)
13

JUS~ _~
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2019-03-06. Dalkarlsbergs föräldrastyrelse - Protokoll från den
6 mars 2019. (dnr ks2019-182)
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14 2019·03·27. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll och
utdrag, § 64, Beslut att anta tillsynsplan PBL 2019.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen .
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Ks § 54

Delgivningar
1

2019-03-07. Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Uppföljning och
avslut avanmälan enligt lex Sarah, Tullbackagårdens särskilda boende.
(dnr ks2017-616)

2

2018-09-20,2019-03-12. Utvecklingschefen - Beslut om utbetalning av
lokalt aktivitetsstöd vårterminen 2018 och höstterminen 2019.
(dnr 2018-195)

3

2019-03-20. Trafikverket - Beslut om tillstånd att utföra ledningsarbete
inom vägområdet för väg 767 nära Järnboås. (dnr ks2018-307)

4

2019-01-04. Skolchefen - Beslut om skolpeng 2019, förskolepeng 2019
samt fritidshemspeng 2019. (dnr ks2019-007)

5

2019-03-18. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokollsutdrag, § 23, Förslag till kommentarer, revisionsrapport arbetsmiljö, från
direktionsmöte den 1 mars 2019. (dnr ks2019-023)

6

2019-03-01, 15, 26. Administrativa chefen - Upplåtelser om allmän
platsmark. (dnr ks2019-034)

7

2019-03-28. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter för
investeringar. (dnr ks2019-080)

8

2019-02-22. Sveriges Tivoliägareförening - Skrivelse med uppmaning
om att kommunen anordnar en centralt belägen evenemangsplats.
(dnr ks2019-098)

9

2019-02-26. För kännedom: Polisen - Beslut till Jägarnas Riksförbund
om avslag på ansökan om tillstånd för skjutbana. (dnr ks2019-101 )

10 2019-03-28. Skolchefen - Beslut om läsårsförläggning 2019/2020.
(dnr ks2019-1 06)
11

2019-03-07. För kännedom : Jordbruksverket - Beslut till Biogasbolaget i
Mellansverige AB om godkännande av insamlingssystem för källsorterat
matavfall. (dnr ks2019-128)

12 2019-03-15. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Trafikverket om
tillstånd att renovera milstolpar i Örebro län. (dnr ks2019-133)
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13 2019-03-15. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut till Aktivut AB om
föreläggande för vandringsevenemang på Bergslagsleden etapp 6-9.
(dnr ks2019-140)
14 2019-02-06, 11. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll och
utdrag , §§ 29-30, från sammanträde den 30 januari 2019.
15 2019-02-18. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde den
14 februari 2019.
16 2019-02-28. Arbetsförmedlingen - Skrivelse om att Arbetsförmedlingen
står inför sin största förändring.
17 2019-03-04. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från
sammanträde den 19 februari 2019.
18 2019-03-07. Societas archaeologica upsaliensis - Rapport 2019:8,
Mogetorp, en sen mesolitisk uppehållsplats på gränden mellan skärgård
och inland.
19 2019-03-11. Lindesbergs kommun - Protokollsutdrag, § 9, Nominering
av vice ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd 2019-2022 och
§ 10, Val av vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
2019-2022 från kommunfullmäktiges sammanträde den
25 februari 2019.
20 2019-03-18. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokollsutdrag, § 24, Förslag till yttrande, förslag från Hällefors och
Ljusnarsbergs kommun om justering av förbundsordningen .
21

2019-03-19. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från
sammantärde den 13 mars 2019.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.
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Ks § 55

Delegationsbeslut, utskottens beslut
1

Ledningsutskottets beslut 2019-03-13, §§ 18, 22-23

2

Socialutskottets beslut 2019-03-12, §§ 8-11

3

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2019-03-13, § 12

4

Barn- och ungdomsutskottets beslut 2019-03-12, §§ 4,6-7

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-03

78

dnr ks2019-039

Kommundirektören informerar
Kommundirektören informerar om att KPMG har fått uppdraget att genomföra utvärderingen av den politiska organisationen. De har skickat en enkät
via mail till bland annat samtliga fullmäktigeledamöter och ersättare. Enkäten
ska vara besvarad senast den 12 maj i år.
KPMG har också bjudit in samtliga ledamöter och ersättare i utskotten till
gruppintervjuer.

Det är bekymmer med IT-strukturen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
En ny mailadress ska tas fram till förvaltningen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 57

Sarnmantr3desdatum

Sida

2019-04-03

79

dnr ks201 9-203

Ändrat datum för ledningsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet i maj månad
Ordföranden informerar om att ledningsutskottets och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden den 8 maj är flyttade till den 6 maj.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

W
ii

NORA
KOMMUN

Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 3/42019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter
V ordf
Ordf

Solveig Oscarsson (S)

slut
§§ 26-33

Jonas Akerman (S)

§§ 26-45

I

§ 38 yttranderätt
Ja

Nej

Avs

§ 38 avsla,
Ja

Nej

X
X

Tom Rymoen (M)

Omröstningar

X

X

X
X

X

Susanne Forsberg (C)

X

X

X

Ulla Bergström (S)

X

X

X

Håkan Kangert (M)

-

Kent Nilsson (S)

X

X

X

X

X

X

Hans Knutsson (S)

X

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

David Stansvik (V)

X

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

X

Bertil Roden (NP)

X

X

X

Conny Alfredsson (SO)

X

X

X

BenQt MaQnusson (LPo)

X

Susanne Lindholm (KO)

I §§ 26-45

X

X

X

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)

X

X

X

§§ 35-57

Bengt Svensson (M)

X

X

X

§§ 46-57

Ursula Steffensen (S)

X

Jörgen Sateraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)
John SundelI (KO)
§§ 46-57

Margaretha Eriksson (S)
Jan Ulfberg (L)

X
X

Therese Hoikkala (V)
Fredrik Munkvold (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Jan Rylander (NP)

X

Andreas Vidlund (SO)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Margaretha Larsson (SD)

Antal

10

5

10

5

Avs

WJNORA
i!};

KOMMUN

Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 3/42019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter
V ordf

Solveig Oscarsson (S)

slut
§§ 26-33

Omröstninoar

1~43
Ja

.

Nej

X
X

X

X

X

Susanne Forsberg (C)

X

X

Ulla Bergström (S)

X

X

Håkan Kangert (M)

-

Kent Nilsson (S)

X

X

X

X

Hans Knutsson (S)

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

David Stansvik IV)

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

Bertil Roden (NP)

X

X

Conny Alfredsson (SD)

X

X

Benat Maanusson ILPo)

X

X

Tom Rymoen (M)
Jonas Åkerman (S)

Susanne Lindholm (KD)

§§ 26-45

6626-45

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)

X

X

§§ 35-57

Bengt Svensson (M)

X

X

§§ 46-57

Ursula Steffensen (S)

X

Jörgen Sateraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)
John SundelI (KD)
§§ 46-57

Margaretha Eriksson (S)
Jan Ulfberg (L)

X
X

Therese Hoikkala (V)
Fredrik Munkvold (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)
Jan Rylander (NP)

X

Andreas Vidlund (S D)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Maraaretha Larsson (Sm

Antal

11

4

~

Avs Ja

Nej

Avs

