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Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 115, om budget för 
år 2019 samt ekonomisk plan för åren 2020-2021 . 

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till internbudget 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Conny Alfredsson (SO), Bertil Roden (NP), Pia-Maria Johansson, Bengt 
Magnusson (båda LPo) och David Stansvik M deltar inte i beslutet. 

~res sign :\d\4'f1 Protokollsutdrag till 
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I budget 2017 avsattes en miljon kronor för etapp 1 av Allaktivitetshuset. För 
att möjliggöra för fler föreningar och kommunala verksamheter att flytta in 
behöver etapp 2 sättas igång. Etapp 2 medför att hyresintäkterna ökar till 
110 000 kronor per år, plus intäkter från tillfälliga arrangemang. Hyran för 
Allaktivitetshuset blir i och med etapp 2 totalt 1 900 000 kronor per år. 

Det förslag till beslut som lagts fram till samhälsbyggnadsutskottet är att, 
enligt upprättat förslag, inleda etapp 2 av Allaktivitetshuset, att avsätta 
250 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för att täcka hyres
ökningen under 2019 samt att kommunstyrelsen, i revidering av budget 
2019, beaktar ny hyra för 2019 med delårseffekt samt ny hyra med helårs
effekt, 1 900 000 kronor från 2020. 

Utskottet diskuterar ärendet. I diskussionen uppkommer frågor rörande 
hyresavtalet, frågor som behöver diskuteras med hyresvärden innan beslut 
fattas. Samhällsbyggnadsutskottet kommer överens om att de inte kommer 
att fatta beslut i frågan. De kommer också överens om att ett möte med 
hyresvärden ska anordnas. Utskottet lämnar över ärendet till kommun
styrelsen för beslut. 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande anordnar ett möte med hyresvärden 
för Allaktivitetshuset innan kommunstyrelsens sammanträden den 6 februari. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 

att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att han och vice ordförande tillsammans med utvecklingschefen och 
fastighetsstrategen har träffat Allaktivitetshusets hyresvärd. Där har man 
kommit överens om en reviderad hyreskostnad per kvadratmeter som 
innebär att årshyran för Allaktivitetshuset sänks till från 1 900 000 kronor till 
1 750 000 kronor. 

Håkan Kangert (M) yrkar på att ärendet återremitteras för omförhandling av 
avtalet och att förvaltningen tar fram ett fUllständigt beslutsunderlag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och David Stansvik 0/) yrkar bifall till återremiss
yrkandet. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ajourneras under 15 minuter. 
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Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen. 

Pia-Maria Johansson yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på 
avslag. Dessutom yrkar Pia-Maria Johansson på att ärendet ska föras till 
kommunfullmäktige för beslut på grund av principiell betydelse. 

David Stansvik yrkar bifall till Pia-Maria Johansson yrkanden. 

Ordföranden yrkar bifall till det förslag som presenterades på utskottet med 
de revideringar av hyreskostnaden som presenterats vid dagens möte. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande 
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som anser att ärendet ska 
avgöras i dag röstar ja och den som anser att ärendet ska återremitteras 
röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 
9 ja-röster och 6 nej-röster. Ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet mot avslags
yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt bifallsyrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet att ärendet ska 
beslutas av kommunfullmäktige och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande 
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som anser att ärendet ska 
avgöras av kommunstyrelsen i dag röstar ja och den som anser att ärendet 
ska beslutas i kommunfullmäktige röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 
10 ja-röster och 5 nej-röster. Ärendet avgörs av kommunstyrelsen idag. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att inleda etapp 2 av Allaktivitetshuset enligt upprättat förslag 

att avsätta 250 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för att 
täcka hyresökningen under 2019 samt 

att kommunstyrelsen i revidering av budget 2019 beaktar ny hyra för 2019 
med delårseffekt samt ny hyra med helårseffekt, 1 750 000 kronor från 2020 

Conny Alfredsson (SO), Bertil Roden (NP), Pia-Maria Johansson, Bengt 
Magnusson (båda LPo) och David Stansvik M reserverar sig mot beslutet. 

Håkan Kangert (M) reserverar sig mot beslutet gällande återremiss. 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens begäran om yttrande 
över förfrågan om planbesked för Gyttorp GA:6 

Samhällsbyggnad Bergslagen har fått in en begäran om plan besked från 
Lillsjöns samfällighetsförening i Nora kommun. Föreningen vill genom 
upprättande av detaljplan göra Hälleforsvägen, Asvägen och Finntorpsvägen 
till allmänplatsmark gata med kommunen som huvudman. 

Vägrätten passerar i dag fastigheterna Gyttorp 6:1, Gyttorp 6:66, Gyttorp 
6:65 och Gyttorp 6:67 och vägarna sköts och nyttjas av samfällighets
föreningen Gyttorp GA:6 samt är öppen för allmän trafik. Området är inte 
detaljplanerat. Om en detaljplan skulle upprättas möjliggörs ett kommunalt 
övertagande av vägarna. 

Samhällsbyggnad Bergslagen bedömer det svårt att detaJjplanelägga 
kvartersmark i området i närheten till Oricas verksamhet för att bygg rätter 
behöver förhålla sig till riskavstånd. Även kartlagda markföroreningar i 
området gör det svårt att skapa bygg rätter i en ny detaljplan. 

Nora kommun bör överväga att utöver denna begäran om plan besked se 
över möjligheten att skydda värdefulla kulturmiljöer i området genom t.ex. 
områdesbestämmelser. Att planlägga för allmänplatsmark gata, med 
kommunalt huvudmannaskap, är sannolikt inga problem då den 
användningen inte bedöms som känslig markanvändning. Planavdelningen 
bedömer därmed att ett positivt planbesked kan ges och att detaljplanen kan 
antas under 2020 

Seniorrådgivaren, närvarande på mötet, föreSlog att utskottet ska ställa som 
villkor till Lillsjöns samfällighetsförening att föreningen innan kommunen 
detaljplanelägger och övertar huvudmannaskapet av Gyttorp GA:6 ska 
restaureras och förse vägarna med gatubelysning. 

SamhäJJsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig positiva till upprättande av detaljplan för Gyttorp GA:6 med 
förutsättning att Lillsjöns samfällighetsförening uppfyller villkoret enligt 
seniorrådgivarens förslag. 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden ett 
förtydligande av utskottets förslag till beslut: 

att ställa sig positiva till att upprätta detaljplan för Gyttorp GA:6 enligt 
förslag från Lillsjöns samfällighetsförening under förutsättning att 
föreningen restaurerar berörda vägar, inklusive gatubelysning, till en nivå 
som kommunen kan godkänna innan detaljplanen antas samt 

att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att undersöka om det är möjligt att 
i planarbetet åstadkomma skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
området. 

Håkan Kangert (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på det reviderade förslaget och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiva till att upprätta detaljplan för Gyttorp GA:6 enligt 
förslag från Lillsjöns samfällighetsförening under förutsättning att 
föreningen restaurerar berörda vägar, inklusive gatubelysning, till en nivå 
som kommunen kan godkänna innan detaljplanen antas samt 

att uppdra till SamhällSbyggnadsnämnden att undersöka om det är möjligt att 
i planarbetet åstadkomma skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
området. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

-;r:~es sign ~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ks §4 
Lu § 1 

2019-02-06 

dnr ks2014-211 

Svar på motion 6/2014 om utvärdering av samarbeten 

8 

Therese Hoikkala M överlämnade motionen på fullmäktige den 6 juni 2014, 
§ 84. 

Motionären föreslog: 

att en utvärdering sker av kommunens samarbeten med redovisning för 
kostnader, syfte och hur syften har uppfyllts. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning som därefter överlämnade den till kommundirektören. 

Kommundirektören har, med hjälp aven praktikant på administrativa 
avdelningen, besvarat motionen. 

Under år 2016 gjordes en inventering över vilka samarbeten Nora kommun 
ingår i. En mer utförlig utredning över nyttan med samarbetena har dock inte 
gjorts. 

Nora kommun ingår i samarbeten som är nödvändiga för att kunna utföra det 
lagstadgade ansvar som en kommun har, exempelvis räddningstjänst som 
sker genom samarbetet med Nerikes Brandkår. Genom att samarbeta med 
kommunerna i norra Örebro län, KNÖL, ingår kommunen till exempel i 
Bergslagens överförmyndarnämnd och Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Andra samarbeten har dock en mer frivillig karaktär och kan handla om 
tillväxt, utbyte av kunskap, främjande av natur och liknande. Utifrån 
kriterierna i motionen skulle det vara mer relevant att utvärdera de 
samarbeten som är frivilliga i sin karaktär. 

En sådan utredning omfattar ca 15 olika samarbeten och kan bli relativt 
omfattande. En utredning av kostnader kan innebära årskostnad och kring
kostnader. För att utreda i vilken grad varje samarbete har uppfyllt sitt syfte 
krävs en metodanvändning samt kontakt med olika aktörer. Samarbetena 
har dessutom olika slags syften och mål vilket innebär att de troligen inte kan 
värderas och mätas på samma sätt. 

Motionärens föreslagna utredning skulle dock kunna ge en bättre bild av 
vilka samarbeten Nora kommun ingår i, hur mycket resurser som läggs på 
dessa samt om nyttan står i proportion till kostnaderna. Utredningen skulle 
därmed kunna ligga till grund för framtida förhållningsätt eller beslut gällande 
samarbeten. 

Protokollsutdrag till 

IL--oU;(\ 
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att fullmäktige bifaller motionen, uppdra till kommun
direktören att ta fram former för utvärdering och rapportering av samarbeten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik 0/) på 
att kommundirektören ska redovisa formerna för utvärdering och rapportering 
av samarbeten under 2019 

Ordföranden ställer proposition på förslagen samt tilläggsyrkandet och finner 
att de bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att fullmäktige bifaller motionen, uppdra till kommun
direktören att ta fram former för utvärdering och rapportering av samarbeten 
samt 

att kommundirektören redovisar formerna för utvärdering och rapportering av 
samarbeten under 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal 
inom skola, vård och omsorg 

Therese Hoikkala och Camilla Andersson Larsson (båda V) överlämnade 
motionen på fullmäktige den 28 februari 2018, § 3. 

Motionärerna föreslog: 

att kommunen ser över möjligheten att ge tillägg för löneavdrag, på grund av 
karensdag, till personal inom skola, vård och omsorg samt 

att kommunen utreder vad detta skulle kosta för varje verksamhetsområde, 
dvs barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Därefter beslutade ledningsutskottet att överlämna motionen 
till personalchefen. 

Personalchefen har, med hjälp aven praktikant på administrativa 
avdelningen, besvarat motionen. 

Sveriges riksdag beslutade den 23 maj 2018 att ersätta karensdagen med ett 
karensavdrag. Avdraget kommer att vara 20 procent av genomsnittlig vecko 
ersättning av sjukpenning för den med arbetsberäknad sjukpenning. För den 
som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med 
kalenderdagsberäknad sjukpenning. Det senare gäller uppdragstagare då 
personer som enbart får sin inkomst som egen företagare inte omfattas av 
karensavdraget. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2019. 

Syftet med att avskaffa karensdagen är ge rättvisare förutsättningar för olika 
yrkesgrupper vid sjukfall. Förändringen ska främst gynna yrkesgrupper som 
har andra arbetsförhållanden än 40 timmars veckor och/eller kontorstider, til 
exempel personliga assistenter och vårdpersonal. 

Eftersom de nya reglerna gäller från den 1 januari 2019 är en utredning är en 
utredning angående lönetillägg för karensdagen inte relevant. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på motion 3/2015 om byggnadsordningen kontinuerligt 
aktualiseras 

Pia-Maria Johansson har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-18, 
§ 3, överlämnat rubricerad motion. 

Motionens syfte är att den byggnadsordning för Nora stadskärna som antogs 
av kommunfullmäktige 2010 kontinuerligt ska aktualiseras för berörda, så att 
den kan fungera som det verktyg och handledning den är avsedd att vara för 
stadskärnans utveckling. Hur detta ska ske är inte närmare preciserat i 
motionen. 

Samhällsbyggnadsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta 

att hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beställa en utbildning om 
"Byggnadsordning för Nora stadskärna" som riktar sig till berörda anställda 
och folkvalda i Nora kommun, berörda anställda i Samhällsbyggnads
förvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet, kommunens bolag och 
privata fastighetsägare i stadskärnan 

att utbildning återkommer med viss regelbundenhet så länge byggnads
ordningen anses aktuell samt 

att finansiering sker ur kommunens anslag för oförutsedda behov. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att 
kommundirektören får i uppdrag att kontakta Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen angående en utbildning om "Byggnadsordning för Nora stads
kärna" samt 

att på kommunstyrelsens sammanträde i maj rapportera resultatet samt 
finansiering av eventuell utbildning. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att kommundirektören får i uppdrag att kontakta Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen angående en utbildning om "Byggnadsordning för Nora stads
kärna" samt 

att på kommunstyrelsens sammanträde i maj rapportera resultatet samt 
finansiering av eventuell utbildning. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Protokollsutdrag till 

t-ru:(· , 
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Jan Rylander (NP) har vid kommunfullmäktige 2014-06-11, § 82, överlämnat 
rubricerad motion. 

Mot bakgrund av att kommunens industritomter vid Pershyttans industri
område börjar ta slut föreslår motionären att detaljplan upprättas för 
Vaslätten. 

I planbeskrivningen för gällande detaljplan för Pershyttans industriområde 
från 2011 beskrivs hur Vaslätten kan sammankopplas med Pershyttans 
industriområde med ny bro och väg över Lärkesån, alternativt trafikförsörjas 
söderifrån från fyrvägskorset vid infart till Hitorp 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse att motionen är besvarad 

att detaljplanläggning av utvidgning av Pershyttans industriområde inklusive 
Vaslätten ska genomföras samt 

att detaljplanen ska finansieras i budget för det år den kan genomföras. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden att 
ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse att motionen är besvarad 

att detaljplan läggning av utvidgning av Pershyttans industriområde inklusive 
Vaslätten ska genomföras samt 

att detaljplanen ska finansieras i budget för det år den kan genomföras. 
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Ks§ 8 dnr ks2018-439 

Förslag till ny säkerhetsskyddachef 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2018, § 131, att utse Peter 
Warman som säkerhetsskyddschef och Isa bell Landström som ersättare. 

En omorganisation har skett inom Stöd & service vilket innebär förändringar 
på den administrativa avdelningen. Inger Multanen, fd chef på administrativa 
avdelningen, övertar arbetet som säkerhetskoordinator. Det är en tjänst som 
Nora kommun köper av Lindesbergs kommun men som upphör den 30 juni i 
år. Förslaget är därför att Inger Multanen övertar tjänsten som säkerhets
skyddschef. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Inger Multanen till Nora kommuns säkerhetsskyddschef 

att säkerhetsskyddschefen i denna roll ska vara direkt underställd kommun
direktören samt 

att Isabell Landström också fortsättningsvis är ersättare. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till ny dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen 

Arkivaren har den 10 januari 2019 överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt 
kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en dokument
hanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och hur dessa 
hanteras. Planen ska tas fram i samråd med kommunarkivets företrädare. 

Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att ge en överblick över 
kommunförvaltningens allmänna handlingar och visar vilka handlingstyper 
som ska bevaras eller gallras. Planen ska också förbättra personalens och 
allmänhetens möjligheter att söka och hitta information. 

Enligt kommunens arkivreglemente ska dokumenthanteringsplanen 
revideras årligen. Planen ska överensstämma med verkligheten och 
förslaget till reviderad plan speglar den nya förvaltningsorganisationen. 
Revideringen baseras på ändringar i lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. 

Den reviderade planen gäller ekonomiavdelningen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomi
avdelningen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 att ge kommundirektören 
i uppdrag att se över möjligheten för de partier i kommunfullmäktige som inte 
är representerade i utskotten att få ökad insyn i utskotten. Kommunstyrelsen 
väljer utskott bland ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

För att öka insynen i utskotten finns möjlighet att införa insynsplats för de 
partier som inte har representation. En insynsplats innebär rättighet till 
närvaro men inte yttrande-, förslags- eller beslutanderätt. Detta är för att inte 
jämställas med ersättare där de ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
närvara och även yttra sig. 

Oppositionsrådet har rätt att närvara och yttra sig i de utskott där denne inte 
har en vald plats. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte några platser i utskotten. 
Fördelningen av Alliansens representation gör att Centerpartiet, Liberalerna 
och Kristdemokraterna inte är representerade i alla utskott. Totalt är det 
11 insynsplatser som skulle kunna vara aktuella. 

Den beräknade kostnaden för ersättning för sammanträdesarvode, 
dvs grund- samt timarvode, bygger på den antagna årsplanen vilket 
innebär att utskotten sammanträder sex gånger vardera per år å fyra timmar 
per gång. Det innebär 24 timmar per år per utskott gånger 11 insynsplatser, 
totalt 264 timmar. Den totala årssumman för utskotten beräknas då till 
ca 378 600 kronor. 

I kommunstyrelsen är det endast Miljöpartiet som inte har representation. 
Kostnaden för insynsplats, på samma sätt som i utskotten, är 
ca 1 500 kronor per år beräknat på sex sammanträden å fyra timmar 
per gång. 

Den totala kostnaden per år för insynsplatser i utskotten och kommun
styrelsen är ca 380 000 kronor. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att man ska 
invänta utredningen av den politiska organisationen innan eventuella 
förändringar ska göras i organisationen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att invänta utredningen av den politiska organisationen. 

Protokollsutdrag till 
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Under utskottets behandling av ärendet informeras om att totalkostnaden 
per år för insyns platser i utskott och kommunstyrelse är reviderad till 
ca 17 200 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 11 
Lu § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum 

2019-02-06 

dnr ks2018-614 

Svar på dataskyddsombudets frågor 

Sida 

18 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. I enlighet med 
förordningen har Nora kommuns tre nämnder; kommunstyrelsen, individ
nämnden och valnämnden, utsett ett dataskyddsombud. 

Nora kommun och de kommunala bolagen har ett gemensamt dataskydds
ombud i samarbete med kommunerna Lindesberg och Hällefor samt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

I dataskyddsombudets roll ingår att övervaka att dataskyddsförordningen 
följs samt informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga. 

Dataskyddsombudet har inlett en granskning av kommunstyrelsens register
förteckning som den personuppgiftsansvarige är skyldig att upprätta samt om 
det finns en riktlinje för konsekvensbedömning. Dataskyddsombudet har 
därför ställt frågor till kommunstyrelsen som ska besvaras senast den 
1 februari . Kommunstyrels första sammanträde för 2019 är den 6 februari 
och har därför fått anstånd att lämna svar på första sammanträdet. 

Projektledaren för Nora kommuns anpassning till dataskyddsförordningen 
har överlämnat svar på dataskyddsombudets frågor. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat svar såsom sitt eget och överlämna det till dataskydds
ombudet. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Svar på revisionens granskning av hur vård- och omsorgs
verksamheten säkerställer en effektiv schema- och bemannings
planering samt om verksamheten i det arbetet använder 
ändamålsenliga IT-system 

KPMG genomförde under hösten 2018 en granskning av hur vård- och 
omsorgsverksamheterna säkerställer en effektiv schema- och bemannings
planering samt om verksamheterna använder ändamålsenliga IT-system. 
Revisorernas bedömning är att IT-systemen som används är ändamålsenliga 
men att schema- och bemanningsplaneringen inte fullt ut hanteras på ett 
tillfredställande sätt. 

Revisionens rekommenderar därför att: 

1. Äldreboendena genomför en kartläggning av brukarnas behov av 
personaistöd och att denna sedan ligger till grund för schemaläggningen. 

2. Det införs en resursfördelningsmodell där budgetarna ges en koppling till 
förväntade personalbehov 

3. Det införs en regel som säger att budgeten ska styra den bemanning som 
planeras. 

4. Budgetprocessen utformas på ett sätt att den budgetansvariga chefen 
känner till de awäganden som ligger till grund för den egna budgeten 

5. De personalgrupper som inte använder möjligheten i TimeCare att 
komma med önskemål om arbetstid informeras om denna möjlighet 

6. Möjligheten utreds att införa TimeCare för schemaläggning inom samtliga 
verksamheter 

7. Atgärder vidtas för att säkerställa att enhetschefer inte kontinuerligt 
kontaktas i bemanningsfrågor utanför arbetstid 

Revisionen vill ha svar senast den 1 februari 2019 på vilka åtgärder 
kommunen har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående 
rekommendationer samt vad som i övrigt framkommer i revisionsrapporten. 

Socialchefen har överlämnat ett förslag till svar. 

Under behandling av ärendet gör Bengt Magnusson (LPo) ett tilläggsyrkande 
om att en redovisning av arbetet med genomförande av åtgärderna enligt 
punkt 1 till 7 ska ske på socialutskottets sammanträde den 7 maj 2019. 
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Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordförande föreslår en propositionsordning där utskottet först tar ställning till 
förslag till beslut och sedan till tilläggsyrkandet. Utskottet godkänner 
propositionsordningen. 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner 
at! utskottet beslutar enligt förslag till beslut. 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Magnussons tilläggs
yrkande och finner att utskottet beslutar enligt Magnussons tilläggsyrkande. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att punkterna 1 till 7 i socialchefens svar är kommunstyrelsens svar till 
revisionen 

att ge socialchef i uppdrag att genomföra åtgärderna enligt punkterna 1 till 7 

att en redovisning av arbetet med genomförande av åtgärderna enligt punkt 
1 till 7 ska ske på socialutskottets sammanträde den 7 maj 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Ks § 13 dnr ks2019-029 

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets 
styrelse 

På Intresseföreningen Bergslagens årsmöte i maj 2019 ska styrelse och 
revisorer väljas. 

För att bredda nomineringsunderlaget till den nya styrelsen vill intresse
föreningens valberedning att föreningens medlemmar lämnar förslag på 
ledamöter. Medlemskommunerna har möjlighet att nominera ledamöter 
årsvis alternativt för hela mandatperioden. 

Valberedningens ambition är att styrelsen bör ha en så jämn könsfördelning 
som möjligt. Styrelsen ska också representera medlemmarna i samtliga fem 
län som är med i föreningen. Dessutom ska den spegla den samlade 
politiska kartbilden hos medlemmarna. 

Intresseföreningen ger därför samtliga medlemmar möjlighet att nominera 
ledamöter till föreningens styrelse och som revisorer. Svar ska lämnas 
senast den 15 mars 2019. 

Kommunstyrelsen nominerade 2018 Solveig Oscarsson (S), Helena 
Vilhelmsson (e) och Ove Göthlin (SD). Vid intresseföreningens årsmöte 
valdes Solveig Oscarsson till ledamot i styrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget nominera Solveig 
Oscarsson (S) och Pia-Maria Johansson (LPo). 
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Ks § 14 dnr ks2019-029 

Val aven ledamot och en ersättare till Regionala miljö- och naturvårds
rådet tör tiden 2019-2022 

I det regionala Miljö- och naturvårdsrådet samverkar Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen med länets kommuner och Region Örebro län kring de 
regionala miljömålen och naturvården i länet. Rådets uppgift är att vara ett 
forum för dialog i strategiska miljö- och naturvårdsfrågor och att årligen 
prioritera gemensamma åtgärder. Rådet ska också följa utvecklingen och vid 
behov revidera de regionala miljömålen. 

Rådet träffas fyra gånger per år och Länsstyrelsen är sammankallande. 
Ordförande för rådet är avdelningschefen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet nomineras Ulla Bergström 
(S) som ledamot och Anna Berggren (LPo) som ersättare i Regionala miljö
och naturvårdsrådet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot i Regionala miljö- och naturvårdsrådet välja Ulla Bergström, 
Övre Alntorps Gård 303, 71391 Nora samt 

att som ersättare i Regionala miljö- och naturvårdsrådet välja Anna Berggren, 
Västra Sund, Sunds Gård 309, 713 91 Nora. 

Protokollsutdrag tm 
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Ks § 15 dnr ks2019-029 

Val av två ledamöter till Regionala samverkansrådet för tiden 
2019-2022 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår David Stansvik M 
och Birgitta Borg (L) att Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) väljs 
som ledamöter i Regionala samverkansrådet. 

Solveig Oscarsson föreslår att det är kommunstyrelsens ordförande som 
väljs som ledamot vilket innebär att Tom Rymoen väljs till och med 
30 november 2019 och under tiden 1 december 2020-30 november 2021 
och Solveig Oscarsson under tiden 1 december 2019-30 november 2020 
samt under tiden 1 december 2021-30 november 2022. 

Bengt Magnusson förslår att Pia-Maria Johansson (LPo) väljs som ledamot. 

Ordföranden ställer proposition på David Stansviks m fl förslag och finner att 
det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Solveig Oscarssons förslag vilket 
avslås. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons förslag vilket 
avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) till ledamöter i 
Regionala samverkansrådet för tiden 2019-2022. 
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Val aven ledamot och en ersättare till specifika samverkans rå det 
för social välfärd och vård för tiden 2019-2022 

Det specifika samverkansrådets uppgift är att fördjupa sig i frågor som rör 
social välfärd och vård. 

Råden ska bestå av minst 13 ledamöter där respek1ive organisation utser en 
ledamot och en ersättare. 

Region Örebro läns ledamot är ordförande för rådet och kommunerna u1ser 
tillsammans en vice ordförande. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår Ursula Steffensen 
(S) att Tom Rymoen (M) väljs som ledamot och Kent Nilsson (S) som 
ersättare. 

Pia-Maria Johansson (LPo) föreslår att Bengt Magnusson (LPo) väljs som 
ersättare. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget till ledamot och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslagen till ersättare och finner 
att kommunstyrelsen beslutar välja Kent Nilsson som ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Ledamot 

Tom Rymoen (M) 
Rättarvägen 30 M 
71330 Nora 

Ersättare 

Kent Nilsson (S) 
Nobelvägen 2 C 
71372 Gyttorp 
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Ks § 17 dnr ks2019-029 

Val aven ledamot och en ersättare till specifika samverkansrådet 
för folkhälsa för tiden 2019-2022 

Det specifika samverkansrådet för folkhälsa kan fördjupa sig i frågor som rör 
folkhälsa. 

Råden ska bestå av minst 13 ledamöter där respektive organisation utser en 
ledamot och en ersättare. 

Region Örebro läns ledamot är ordförande för rådet och kommunerna utser 
tillsammans en vice ordförande. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår Ursula Steffensen 
(S) att Tom Rymoen (M) väljs som ledamot och Kent Nilsson (S) som 
ersättare. 

Pia-Maria Johansson (LPo) föreslår att Bengt Magnusson (LPo) väljs som 
ersättare. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget till ledamot och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslagen till ersättare och finner 
att kommunstyrelsen beslutar välja Kent Nilsson som ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Ledamot 

Tom Rymoen (M) 
Rättarvägen 30 M 
71330 Nora 

Ersättare 

Kent Nilsson (S) 
Nobelvägen 2 C 
71372 Gyttorp 
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Ks § 18 dnr ks2019-029 

Val aven ledamot och en ersättare till specifika samverkans rådet 
för skola, utbildning och kompetensförsörjning för tiden 
2019-2022 

Det specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetens
försörjning kan fördjupa sig i frågor som rör skola utbildning och kompetens
försörjning. 

Råden ska bestå av minst 13 ledamöter där respektive organisation utser en 
ledamot och en ersättare. 

Region Örebro läns ledamot är ordförande för rådet och kommunerna utser 
tillsammans en vice ordförande. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår Ursula Steffensen 
(S) att Solveig Oscarsson (S) väljs som ledamot och Bengt Svensson (M) 
som ersättare. 

Pia-Maria Johansson (LPo) föreslår att Bertil Roden (NP) väljs som ersättare 

Ordföranden ställer proposition på förslaget till ledamot och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslagen till ersättare och finner 
att kommunstyrelsen beslutar välja Bengt Svensson som ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Ledamot 

Solveig Oscarsson (S) 
Rådstugugatan 15 
71331 Nora 

Ersättare 

Bengt Svensson (M) 
Rådstugugatan 59 
71332 Nora 
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Val aven ledamot och en ersättare till specifika samverkansrådet 
för kultur för tiden 2019-2022 

Det specifika samverkansrådet för kultur kan fördjupa sig i frågor som rör 
kultur. 

Råden ska bestå av minst 13 ledamöter där respektive organisation utser en 
ledamot och en ersättare. 

Region Örebro läns ledamot är ordförande för rådet och kommunerna utser 
tillsammans en vice ordförande. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Ledamot 

Birgitta Borg (L) 
Skrikarhyttan 305 
713092 Gyttorp 

Ersättare 

Bengt Svensson (M) 
Rådstugugatan 59 
71332 Nora 
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Ks § 20 dnr ks2019-029 

Val av ledamot i Arbogaårs Vattenförbund för tiden 2019-2022 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslå Ursula Steffensen 
(S) att Bror-Erik Israelsson (S) väljs som ledamot i Arbogaåns Vattenförbund 
för tiden 2019-2022. 

Bertil Roden (NP) föreslår att Jan Rylander (NP) väljs som ledamot. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att välja Bror-Erik Israelsson som ledamot. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Bror-Erik Israelsson (S), Kungsgatan 41,71332 Nora som ledamot 
Arbogaåns Vattenförbund för tiden 2019-2022. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 21 dnr ks2019-029 

Val aven ledamot i styrgruppen för Business Region Örebro, 
BRO, för tiden 2019-2022 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår Ursula Steffensen 
(S) att det är kommunstyrelsens ordförande som väljs som ledamot vilket 
innebär att Tom Rymoen väljs till och med 30 november 2019 och under 
tiden 1 december 2020-30 november 2021 och Solveig Oscarsson under 
tiden 1 december 2019-30 november 2020 samt under tiden 1 december 
2021-30 november 2022. 

Bertil Roden (NP) föreslår att Rutger Ahlbeck (NP) väljs som ledamot. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ursula Steffensens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja ledamot enligt följande: 

Tom Rymoen (M) t.o.m 2019-11-30 samt 2020-12-01-2021-11-30 samt 
Solveig Oscarsson (S) undertiden 2019-12-01-2020-11-30 samt 
2021-12-01-2022-11-30. 

Justerares sign ~ Protokollsutdrag till 
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NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

UtdragsbesIyrkande '-" 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-06 30 

Ks §22 

Delegationsbeslut 

1 2018-12-19. Ekonomichefen - Beslut om fömyelse av försäkring. 
(dnr ks2013-289) 

2 2018-11 -30,12-17,19. Administrativa chefen - Yttrande om offentlig 
tillställning/begagnande av offentlig plats. (dnr ks2018-030) 

3 2018-12-04,12,18. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter för 
investering; Vändplan Linåkern, Kallelselarm SÄBO samt Värm
/kylvagnar i Produktionsköket. (dnr ks2018-053) 

4 2018-12-10,17. Kommundirektören - Nya attestanter och ersättare. 
(dnr ks2018-069) 

5 2018-12-03,10, 2019-01-23. Kommundirektören/ekonomichefen -
Tecknande av avtal oktober-november 2018. (dnr ks2018-556) 

6 2018-12-18. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Gemensam organisation med KNÖL-kommunema för 
personliga ombud. (dnr ks2018-629) 

7 2018-12-17. Ekonomichefen - Tecknande av tvåårigt avtal för verktyg, 
ramavtalsuppföljning och inköp. (dnr ks2018-637) 

8 2019-01-14. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Beslut om att inte ett utlämnade av personuppgifter den 
9 januari 2019 inte är att betrakta som en personuppgiftsincident enligt 
dataskyddsförordningens fjärde kapitel. (dnr ks2019-024) 

9 2019-01-31. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Beslut att personuppgiftsincident den 28 januari inte ska 
anmälas till Datainspektionen. (ks2019-024) 

10 2019-01-21. Administrativa chefen - Yttrande om offentlig tillställning/ 
begagnande av offentlig plats. (dnr ks2019-034) 

11 2019-01-28. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut om förordnande av 
kommundirektör under tiden 28-30 januari 2019. (dnr ks2019-048) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-06 31 

Ks §23 

Delgivningar 

12 2019-01-16. Arbetsmiljöverket - Beslut om föreläggande om vite. 
(dnr ks2016-331) 

13 2019-11. Dalkarlsbergs föräldrastyrelse - Protokoll från möte den 
14 november 2018. (dnr ks2018-11 O) 

14 2018-11-30. Trafikverket - Meddelande om avslag till statlig 
medfinansiering till cirkulationsplats, infarten till Nora. (dnr ks2018-312) 

15 2019-01-21. Jordbruksverket - Beslut om utbetalning av skolmjölksstöd. 
(dnr ks2018-471) 

16 2018-12-20. Länsstyrelsen - Förordnande av borgerliga vigselförrättare. 
(dnr kS2018-528) 

17 2019-02-04. Inspektionen för vård och omsorg - Beslut att avsluta 
ärende. (dnr kS2018-589) 

18 2018-11. Licens- och användaravtal med Kommuninvest i Sverige AB 
om skuldförvaltningstjänsten. (dnr ks2018-619) 

19 2019-01-31 . E-mail till kommundirektören med anledning av Uppdrag 
gransknings reportage. (dnr ks2018-651) 

20 2018-12-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionsprotokoll från möte den 14 december 2018, § 165, förslag till 
budget för 2019, VP 2020-2021. (dnr ks2018-657) 

21 2018-12-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionsprotokoll från möte den 14 december 2018, § 167, förslag till 
besparingar 2019 inom förbundet. (dnr ks2018-658) 

22 2018-12-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionsprotokoll från möte den 14 december 2018, § 174, förslag till 
skogliga åtgärder 2019 i KNÖL-kommunerna. (dnr ks2018-659) 

23 2019-01-11 . Folkhälsomyndigheten - Beslut om avslag på ansökan om 
projektbidrag för utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande 
ANDT-arbetet avseende Samverkansprojekt för barn och unga som 
anhöriga. (dnr ks2019-026) 

24 2019-01-16. Re9ion Örebro län -Information om ny politisk 
organisation. (dnr 2019-030) 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande V 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande \j 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-02-06 32 

25 2018-12-19. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 12 december 2018. 

26 2018-12-19. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 14 december 2018 samt utdrag § 183, ekonomisk 
uppföljning för november månad. 

27 2019-01-31. Bergslagens överförmyndarnämnd - Prorokoll från 
sammanträde den 22 januari 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag ti11 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 33 

Ks § 24 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1 Ledningsutskottets beslut 2019-01-21 , §§ 6,8 

2 Socialutskottets beslut 2019-01-22, §§ 1,3-4 

3 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2019-01-23 §§ 3, 6-7 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

J~gn 
1f\\ 

Protokollsutdrag till 

Utdragstiestyrkande J 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande "'Q" 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-02-06 34 

Ks § 25 dnr ks2019-039 

Kommundirektören informerar 

Tv-programmet Antikrundan kommer till Nora den 24 augusti i år. 

Kommundirektören informerar om besöket från tv-programmet 
Uppdrag granskning. Kommundirektören informerar om hur processen med 
obetalda fakturor går till. 

Det har kommit positiva men också negativa reaktioner till kommunen via 
mail och sms. 

Kommentus har inlett en utredning av avtalet med Intrum. Kommunen 
inväntar Sveriges Kommuner och Landstings utredning. Därefter kan man ta 
ställning till vad som eventuellt ska/kan göras med avtalet. 

Protokollsutdrag till 



WI NORA 
"" KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 6/22019 

Närv, Närv, Omröstninaar 

beslut ej be- I IS 2 avaöras idaa IS 2 beslut i ks 

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs 

V ord , Solveig Oscarsson (S) 1 1 1 

o"', Tom Rymoen (M) 1 1 1 

Jonas Akerman (S) §§ 1-2 1 1 1 

Susanne Forsberg (C) -
Ulla Bergström (S) § 1 1 

Håkan Kangert (M) 1 1 1 

Kent Nilsson (S) 1 1 1 

Susanne Lindholm (KO) -
Hans Knutsson (S) 1 1 1 

Birgitta Borg (L) 1 1 1 

Oavid Stansvik N) 1 1 1 

Pia-Maria Johansson (LPo) 1 1 1 

Bertil Roden (N P) 1 1 1 

Conny Alfredsson (SO) 1 1 1 

Benat Maanusson ILPo) 1 1 1 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 1 1 1 

Bengt Svensson (M) 1 1 1 

§§ 2-25 Ursula Steffensen (S) 1 1 1 

§§ 3-25 Jörgen Sateraas (C) 1 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) 

Margaretha Eriksson (S) 1 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Hoikkala (V) 

Fredrik Munkvold (S) 1 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

Jan Rylander (NP) 

Andreas Vidlund (SO) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Maraaretha Larsson ISm 

Antal 9 6 10 5 

~~ 
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