
11 

NORAKOMMUN 


Ledningsutskottet 


Plats och tid 

Beslutande 

övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under· 


skrifter Sekreterare 


Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammantradesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Unde rskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021 -03-24 

Hagby Ängar 2021 -03-24 kl 8.30-11.40 

enl igt bifogad närvarolista. 

PeterWarman, ekonomichef, §§ 9-10 
Isabell Landström, kommundirektör 
Eva Stensson, kommunsekreterare 

Birgitta Borg (L) 

Paragrafer 9-25 

T~~:':' ' ~~" ~t:e.. kt.Z. .......... ...... ... .. ...... ........ ...... ........ 


B1fJ~r:· · · ·~· · · ·· · ·/ ··· · ·· · · · · · · · · · ····· ·· ······ · ·· · · · · · ·.... 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet ~r justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Ledningsutskottet 

2021-03-24 

Datum för
2.02./ - 6'( - Ob anslags nedtagande 202.1 - 0'1- lf; 

n.!!'llJ1l~retserT§ kansli, Tingshuset 

..... . . .. . .... ..... . . .......... . . . .. .... . . . . .. ... :. 

, rdföra 

http:8.30-11.40


INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR LEDNINGSUTSKOTTETS PROTOKOLL 23 mars 2021 

Ärende 

Nora kommuns årsredovisning för år 2020. 


Ombudgetering av 2020 års investeringsprojekt till verksamhetsåret 2021. 


Revidering av policy för informationssäkerhet. 


Anhållan om medel för kostnadsfria lovaktiviteter 2021. 


Anhållan om medel för corona-anpassade aktiviteter 2021. 


Svar på motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora. 


Svar på medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda 2030, Nora. 


Information om medborgarenkäten. 


Uppföljning av kommunens interna kontroll 2020. 


Förslag till uppdrag om att ta fram riktlinjer för utbildningsbidrag till partierna i 

fullmäktige. 


Förslag till uppdrag om revidering av riktlinjer för handläggning av motioner och 

medborgarförslag. 


Redovisning av motioner och medborgarförslag. 


Medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget. 


Medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på central plats i Nora. 


Medborgarförslag 3/2021 om att sätta upp y-bommar vid strandpromenaden. 


Förslag till uppdrag att ta fram uppdragsdirektiv för åtgärder för utbyggnad av 

förskolan i Järnboås. 


Kommundirektören informerar. 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-03-24 12 

Lu § 9 dnr ks2021-125 

Nora kommuns årsredovisning för år 2020 

Ekonomiavdelningen har ställt samman årsredovisning för Nora kommun 
för 2020 års verksamhet. 

Nora kommun redovisar ett positiv1 resultat för år 2020 på 22 551 000 
kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 15 771 000 kronor. 
Det budgeterade positiva resultatet för år 2020 var beräknat till 6 780 000 
kronor. 

Kommunen kompenserades under 2020 av staten med 20 144 000 kronor 
för förväntad intäktsminskning av skatter på grund av restriktioner i 
näringslivet och ökade kommunala utgifter för att minska spridningen av 
covid-19. 

Den extra statsbidragsintäkten minskades dock indirekt av den preliminära 
slutavräkningen på 10 278 000 kronor vilket innebär att kommunen ska 
betala tillbaka beloppet till staten. 

Den positiva budgetavvikelsen inom skola och förskola beror till största delen 
på lägre personalkostnader på grund av vakanser som funnits under 
perioden. Verksamheten har varit restriktiv med att ersätta frånvara under 
den rådande pandemin. 

Den största negativa budgetavvikelsen finns inom hemtjänst, funktionsstöd 
samt individ- och familjeomsorg . Generellt beror det på covid-19, på ökad 
vårdtyngd samt att effektiviseringsåtgärderna inte genomförts. 

Avvikelser i driftbudgeten är redovisade på respektive funktionsområde i 
årsredovisningen för 2020. 

Investeringsutgifterna var 42026000 kronor, 31 procent av budgeterade 
investeringar på 135401 000 kronor. Kommunen har använt 9 133 000 
kronor av investeringsanslaget på 18 033 000 kronor. De anslag som inte 
använts eller använts i mindre omfattning är anslagen för klimatklivet, 
konstgräsplan, reinvesteringsanslag för Stöd och service samt förskola och 
skola. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har använt 4956 000 kronor av 
investeringsanslaget för Gata och park på 10 068 000 kronor. Anslagen som 
inte använts eller använts i mindre omfattning är anslagen för bland annat 
tillgänglighetsanpassning, trafiksäkerhetsåtgärder och strandskoning. 

Protokollsutdrag till 

Utcragsbestyrkande 
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Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-03-24 13 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens taxeverksamhet som avser 
investeringar i VA och renhållning har använt 27 937 000 kronor av det 
budgeterade anslaget på 107 300 000 kronor. Anledningen till att man inte 
nyttjat mer av anslaget är förseningar i ombyggnaden av reningsverket 
samt förseningar i arbetet med VA-ledningen mellan Nara och Lindesberg. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Nara kommuns årsredovisning 2020 samt 

att av 2020 års resultat på 22 551 000 kronor avsätta 8 miljoner kronor till 
resu Itatutj äm n i ngsreserven . 

~ares sign ~~ 

_~ estyrkande 

Protokollsutdrag till 
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lu § 10 dnr ks2021-088 

Ombudgetering av 2020 års investeringsprojekt till verksamhets
året 2021 

Vid genomgång av budgeterade investeringsprojekt 2020 har det fram
kommit att vissa projekt inte har slutförts under 2020 utan kommer att göra 
det under våren 2021. Det har därför framförts önskemål från projekt
ansvariga att avsatta investeringsmedel förs över till år 2021 för att fullfölja 
investeringsprojekten. Investeringsprojekten är följande. 

• Reinvestering IT 270000 kr 
• Upprustning av gatuljusnätet 195000 kr 
• Upprustning av broar 1 737000 kr 
• Strandskoning - Strandpromenaden 576000 kr 

Om alla begärda överföringar genomförs innebär det att Nora kommuns 
investeringsbudget utökas med 2 778 000 kronor till totalt 138 683 000 
kronor. 

ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreslag till ombudgeteringar av återstående projektanslag för 
ovanstående projekt. 

UtdffigSbestyrkande 

ProtOkOllsutdrag till 
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2021-03-24 15 

Lu § 11 dnr ks2021-097 

Revidering av policy för informationssäkerhet 

Kommundirektören och säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse 
den 24 februari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2020, § 96, att anta Policy för 
Informationssäkerhet. Den 11 november 2020, § 107, beslutade fullmäktige 
att anta Personuppgiftsstrategi för Nora kommun. 

Säkerhetsskyddschefen har gått igenom dokumenten och föreslår att 
informationssäkerhetspolicyn revideras. Det med anledning av att de delar 
i policyn som handlar om personuppgiftshantering, organisation av arbetet 
med personuppgiftshantering och dataskyddsombud även ingår i person
uppgiftsstrategin om än i andra ordalag och skrivningar. 

Nora kommun har tillsammans med kommunerna Lindesberg, Hällefors och 
Ljusnarsberg samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ett gemensamt 
dataskyddsombud. Myndigheterna har även valt att ha gemensamma 
styrdokument för ökad effektivitet och en enklare samverkan i dessa frågor. 
Överenskommelse om gemensamt dataskyddsombud samt gemensamma 
styrdokument är reglerat i Avtal dataskydd. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till reviderad Policy för informationssäkerhet samt 

att reviderad policy gäller till och med den 1 juni 2023 och därefter ska 
dokumentets giltighet följa kommande mandatperioder. 

J~ressign 

/'\' 
Utdrag9bestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 12 dnr ks2021-109 

Anhållan om medel för kostnadsfria lovaktiviteter 2021 

Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Under senare år 
har Nora kommun fått statliga medel från socialstyrelsen för att erbjuda 
kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar. Dessa medel finns inte 
för 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020, § 61 , att avsätta totalt 
400 000 kronor för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades 
på 350 000 kronoror för föreningar och 50 000 kronor för kommunal 
verksamhet. 

Verksamhetsområde Tillväxt och utveckling har inte några medel avsatta i 
budget för 2021 för detta ändamål. Aktiviteter som bland annat fritidsgården 
och föreningarna genomför årligen kan inte genomföras på grund av 
coronapandemin. Det allmänna läget kring smittspridning och restriktionerna 
från Folkhälsomyndigheten gör att behovet ökar att kunna genomföra andra 
lovaktiviteter ur både barn rätts- och folkhälsoperspektiv. 

Utvecklingschefen anhåller därför om 200 000 kronor som bidrag för att 
genomföra kostnadsfria lovaktiviteter under 2021 samt 50 000 kronor att 
användas till en föreningsdag i samverkan med kommunens föreningsliv. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 200 000 kronor för avgiftsfria lovaktiviteter 

att avsätta 50 000 kronor för en föreningsdag samt 

att medlen anslås från kontot 20100 Tillfälliga engångsresurser. 

9r:
Sign Protokollsutdrag till 

~'b 
Utdragsbestyrkande 
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Lu § 13 dnr ks2021-110 

Anhållan om medel för corona-anpassade aktiviteter 2021 

Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. På grund av 
coronapandemin ökar ensamheten och den psykiska ohälsan, framför 
allt bland de som befinner sig i riskgrupperna. 

Den del av civilsamhället som riktar sina aktiviteter till de som finns inom 
kommunens socialtjänst har anpassat sin verksamhet och kommer att 
fortsätta göra det så länge det är nödvändigt. För att stötta dessa föreningar 
anhåller utvecklingschefen om medel som kan sökas av civilsamhället för att 
genomföra corona-anpassade aktiviteter för dessa målgrupper. 

Folkhälsomyndighetens restriktioner och det allmänna läget kring 
smittspridning gör att behovet av att kunna genomföra aktiviteter är 
betydande ur folkhälsoperspektiv. 

Utvecklingschefen anhåller därför om 50 000 kronor för att stötta 
civilsamhället i dess arbete att skapa corona-anpassade aktiviteter. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 50 000 kronor för att genomföra corona-anpassade aktiviteter 
under 2021 samt 

att medlen anslås från kontot 20100 Tillfälliga engångsresurser. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2021-03-24 18 

Lu § 14 dnr 2020-433 

Svar på motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora 

Anna Berggren (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 21 oktober 
2020, § 98. 

Motionären föreslog: 

att utesluta bygglovsansökan för affärsidkare i Nora samt 

att ge rekommendationer/rådgivande information angående kulturmiljö
hänsyn och ha direktkontakt med kommande affärsidkare. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning och därefter beslutade ledningsutskottet den 27 januari 2021, 
§ 1, att överlämnat motionen till kommundirektören för beredning. 

Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på motionen den 
27 januari 2021. Nuvarande skyltprogram antogs av dåvarande Bergslagens 
Miljö- och Byggnämnd den 20 maj 2014 och gäller för samtliga kommuner 
inom KNÖL-samarbetet, dvs Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors. 
Skyltprogrammet har därefter inte reviderats. 

Det har dock skett en del förändringar av reglerna som innebär undantag 
från bygglovsplikt för vissa skyltar. Det har också skett en utveckling av 
digitala skyltar och belysning av skyltar som inte skyltprogrammet omfattar. 

Skyltprogrammet är därför i behov av revidering. Programmet behöver också 
ses över för att bli mer vägledande för den som ska sätta upp en skylt. 

Kommundirektörerna i de fyra KNÖL-kommunerna har därför gett chefen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att revidera skylt
programmet i nära samarbete med respektive kommun och dess näringsliv. 
Arbetet kommer att pågå under 2021 och 2022. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Protokollsutdrag till ~rares sign tJ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Ledningsutskottet 
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2021-03-24 19 

Lu § 15 dnr ks 2020-462 

Svar på medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda 
2030, Nora 

Kajsa Grebäck, med flera, överlämnade förslaget på fullmäktige den 
21 oktober 2020, § gg. 

Förslagsställarna föreslog : 

att de 16 presenterade förslagen för en hållbar utveckling i Nora kommun, 
framtagna under workshop den 11 oktober 2020, infogas som en del av 
kommunens budget för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och därefter har ledningsutskottet den 27 januari 2021, § 2, 
beslutat att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning. 

Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget 
den 27 januari 2021 . 

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 den g december 2020, 
§ 118. Det är därför inte möjligt att infoga de 16 föreslagna åtgärderna i årets 
budget. 

Nora kommuns arbete för ett hållbart Nora behöver utvecklas. Kommunen 
mäter sitt resultat bland annat med de 17 indikatorerna i det nationella 
projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIKs Agenda 2030. 

För att utveckla kommunens arbete skulle var och en av de 16 föreslagna 
åtgärderna behöva utredas för att se vad som redan görs idag och vad som 
behöver åtgärdas. Arbetet skulle kunna genomföras i förvaltningen eller i en 
beredning underställd kommunfullmäktige. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt kommundirektören att utreda hur ett arbete med utgångspunkt 
från de föreslagna åtgärderna skulle kunna genomföras. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om att de 16 föreslagna åtgärderna ska ingå i 
budget för 2021 . 

Protokollsutdrag till 
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Lu § 16 dnr ks2021-150 

Information om medborgarenkäten 

Kommundirektören informerar om att Nora kommun deltagit i Statistiska 
Centralbyråns medborgarundersökning för 2020. Enkäten skickades till 800 
personer varav 343 svar lämnades. 

Det var fler kvinnor än män som svarade. De med högre utbildningsbakgrund 
var mer benägna att svara och kvinnor är mer positiva än män. 

Mer information om resultatet av enkätsvaren kommer att läggas på 
kommunens webb, Nora.se. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 17 dm ks2020-371 

Uppföljning av kommunens interna kontroll 2020 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020, § 116, att anta intern
kontrollpian för 2020. Kommundirektören har gjort en sammanställning av 
de områden som granskats utifrån planen. 

Dessa områden är; omsorg, bildning, tillväxt och utveckling, kostorganisa
tionen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och IT-avdelningen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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2021-03-24 22 

Lu § 18 dnr ks2021-131 

Förslag till uppdrag om att ta fram riktlinjer för utbildningsbidrag 
till partierna i fullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020, § 118, om budget för 
år 2021 och ekonomisk plan för åren 2022-2023. I fullmäktiges beslut ingick 
att avsätta 5 000 kronor, totalt 50 000 kronor, i utbildningsbidrag till 
respektive parti i fullmäktige. 

För att kunna hantera utbildningsbidraget på ett korrekt och enkelt sätt 
behöver riktlinjer tas fram. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för utbildningsbidrag till 
partierna i fullmäktige. 

Protokollsutdrag till 

UtdragSbestyrkande 
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2021-03-24 23 

Lu § 19 dnr ks2021-130 

Förslag till uppdrag om revidering av riktlinjer för handläggning 
av motioner och medborgarförslag 

Kommundirektören har överlämnat en tjänsteskrivelses i ärendet. Kommun
fullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 70, att anta riktlinjer för 
handläggning av motioner och medborgarförslag. Den 1 januari 2018 trädde 
en ny kommunallag i kraft vilket innebär att riktlinjerna måste revideras för att 
följa den nu gällande kommunallagen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att revidera Riktlinjer för hantering av 
handläggning av motioner och medborgarförslag och att anpassa den till nya 
kommunallagen. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 20 dnr ks2020-142 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020 att återremittera 

redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte var färdig

behandlade i april 2020 till kommunstyrelsen. Kommunalråden och 

oppositionsrådet fick i uppdrag att ta fram fylligare redovisning av statusen 

på beredningen av motionerna och medborgarförslagen samt att presentera 

en plan för hantering av dessa. 


Kommunalråden och oppositionsrådet har gått igenom redovisningen och 

överlämnat ett förslag till hantering av motionerna och medborgarförslagen 

enligt följande. 


Några motioner och medborgarförslag är inaktuella av olika anledningar och 

föreslås därför avskrivas. 


Motion 20/2012 om lokal för ungdomar mellan 17-23 år i Nora. 

Motion 17/2013 om att giftfri vardag kräver handling . 

Motion 18/2015 om banvallen Gyttorp/Hjulsjö. 

Motion 3/2018 om äldreboende i Järnboås. 

Motion 1/2020 om att se över byalagsrådets roll i eventuell ny organisation. 

Medborgarförslag 5/2015 om strategiskt arbete med ökad köpkraft i 

samarbete med övriga KLÖN-kommuner. 

Medborgarförslag 7/2015 om kommunal kulturskola. 


För följande motioner och medborgarförslag föreslås bifall. 


Motion 9/2013 om landsbygdssäkring för hållbar utveckling i både stad och 

landsbygd. 

Motion 11/2013 om webb-tv från fullmäktiges sammanträden. 

Motion 20/2015 om webbsända fullmäktigemöten. 

Motion 1/2019 om klarspråk i samtliga handlingar. 

Medborgarförslag 14/2014 om laglig graffitivägg. 

Medborgarförslag 17/2015 om tvätt av skyltar vid Coops parkering. 

Medborgarförslag 3/2017 om ljuspunkter iDalkarsberg . 

Medborgarförslag 4/2019 om ängsblommor och bihotell på kommunal 

mark. 

Medborgarförslag 5/2019 om vildblommor och örter på kommunal mark. 


För följande motioner och medborgarförslag föreslås avslag. 


Motion 9/2014 om information på fullmäktige. 

Motion 10/2014 om kommuninnevånarnas delaktighet i information och 

transparens. 

Motion 11/2015 om namnbyte på PerShyttans industriområde. 

Motion 1212015 om att uppdatera samverkansprojekt i Järnboås. 


Juste(ares sign 

~ 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Motion 16/2015 om avgiftsfria toaletter i Nora. 

Motion 212016 om webbsända möten för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. 

Motion 5/2016 om att införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare. 

Medborgarförslag 15/2014 om varuförsörjning och hemsändning av varor. 

Medborgarförslag 10/2015 om asfalterad tennisbana. 

Medborgarförslag 9/2016 om nät över glasstorget. 

Medborgarförslag 1/2018 om belysning vid busshållplatsen i Stad ra. 

Medborgarförslag 4/2018 om avgiftsfria toaletter. 

Medborgarförslag 1/2019 om kostnadsanalys och garantier för skenande 

kostnader för bygge av äldreboendet Rosen. 


Följande motioner och medborgarförslag förslås att anses besvarade 

Motion 1/2014 om städning och uppröjning av området runt Gyttorp och 

Käppsta stationer. 

Motion 8/2015 om undersköterskornas arbetsuppgifter som lokalvårdare. 

Motion 17/2015 om förnybar el. 

Motion 2/2018 om porrfilter. 

Motion 5/2019 om utkörning av mat inom hemtjänsten. 

Medborgarförslag 4/2014 om simhallen. 

Medborgarförslag 10/2014 om förbättring av Noras nya busshållplats. 

Medborgarförslag 16/2015 om att beskära träden vid Göthlinska gården. 

Medborgarförslag 2/2016 om kommunalt förråd av vinterutrustning för 

gratis utlåning. 

Medborgarförslag 5/2016 om om- och tillbyggnad av simhall och sporthall. 

Medborgarförslag 6/2016 om önskemål om skatepark. 

Medborgarförslag 8/2016 om en fritidsplats för unga och vuxna. 


Övriga motioner och medborgarförslag i redovisningen awaktas för ett 

förslag till åtgärd till nästa redovisning. 


Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avskriva föreslagna motioner och medborgarförslag 

att bifall föreslagna motioner och medborgarförslag 

att avslå föreslagna motioner och medborgarförslag 

att anse föreslagna motioner och medborgarförslag besvarade samt 

at! med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Justera{es sign Protokollsutdrag till 

~ 
Uldrags15eslyrl<.ande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

2021-03-24 26 

Lu § 21 dnr ks2021-006 

Medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget 

Stefan Bergström överlämnade förslaget på fullmäktige den 24 februari 
2021, § 9. 

Förslagsställaren föreslår: 

att man ställer ett utkikstorn på toppen av Digerberget. Tornet kan ha samma 
form som det på Kindlahöjden samt 

att sly och träd röjs undan i backen som snart växer igen. 

Kommunfullmäktige beslutade att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Ledningsutskottet 

Sammanlrådesdatum Sida 

2021-03-24 27 

Lu § 22 dnr ks2021-010 

Medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på central plats i Nora 

Natasha Anderberg och Peter Anderberg överlämnade förslaget på 
fullmäktige den 24 februari 2021, § 10. 

Förslagsställarna föreslog: 

att det spolas upp och läggs is på någon central plats i Nora under 
januari-mars såsom andra närliggande kommuner har gjort. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning . 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2021-03-24 28 

Lu § 23 dnr ks2021-017 

Medborgarförslag 3/2021 om att sätta upp y-bommar vid strand
promenaden 

Per Wellander överlämnade förslaget på fullmäktige den 24 februari 2021 , 

§ 11 . 


Förslagsställaren föreslog: 


att Nora kommun sätter upp y-bommar vid strandpromenaden. 


Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till fullmäktige för 

beredning. 


Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Led n i ngsutskottet 

Sammantradesdatum Sida 

2021-03-24 29 

Lu § 24 dnr ks2020-374 

Förslag till uppdrag att ta fram uppdragsdirektiv för åtgärder för 
utbyggnad av förskolan i Järnboås 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 11 , att ge förvaltningen 
i uppdrag att gå vidare med åtgärder för utbyggnad av förskolan i Järnboås, 
i första hand med moduler. 

För att förtydliga uppdraget behöver ett uppdragsdirektiv tas fram och att 
kommundirektören får i uppdrag att ta fram direktivet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram uppdragsdirektiv för arbetet 
med åtgärder för utbyggnaden av Järnboås förskola och att det i främst 
gäller moduler. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Led n i ngsutskottet 2021-03-24 30 

Lu § 25 dnr ks2021-041 

Kommundirektören informerar 

Kommundirektören berättar att hon lyssnat på ett webbinarium med 
Folkhälsomyndighetens generaldirektör där man pratade om hur det 
förmodas se ut med pandemin till hösten. 

De svenska skolorna har i stort sett varit öppna under hela pandemin vilket 
innebär att eleverna inte kommer efter i undervisningen på samma sätt som i 
många andra länder. 

Under hösten kommer förhoppningsvis minst ca 6 miljoner svenskar att vara 
vaccinerade och ca 4 miljoner kommer inte att vara det. Främst är det 
barnen som inte har fått vaccin. 

Som vaccinerad kan man fortfarande bära på smitta och bl i sjuk men på ett 
annat sätt. Pandemin kommer att finnas kvar men med färre dödsfall. 

Simundervisning för barn i grundskolan och förskoleklass pågår som vanligt 
under pandemin. 

Anställningen som arkivarie har varit vakant sedan i december 2020 men är 
nu tillsatt. Den nya arkivarien börjar sin anställning i slutet av april. 

Nuvarande upphandlare slutar sin anställning den sista maj. Ny upphandlare 
är rekryterad och börjar sin anställning i början av maj. 

Kommundirektören har meddelat att hon slutar sin anställning till årsskiftet. 
HR-chefen har tillsammans med de två kommunalråden i uppdrag att börja 
rekryteringsarbetet aven ny kommundirektör. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



WNORA
"'''' KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

L d " e nmgsutskottet sammantra""den den 24/32021 

Närv, 

beslut 

Närv, 

ej be

slut 

Omröstninqar 

1& & 
Ledamöter Ja Nei Avs Ja Nei Avs 

Tom Rymoen (M), ordf 

Margaretha Eriksson, vice ordf 

Hans Knutsson (S) 

Håkan Kangert (M) 

Birgitta Borg (l) 

X 

X 

X 

X 

X 

Lars-Erik Larsson (NP) X 

Andreas Vidlund (SO) -
Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Jonas Akenman (S) 

John SundelI (KO) X 

BenQt MaQnusson (LPo) X 

Närvarorätt 

Vice kso SolveiQ Oscarsson (S) X 

Oppositionsråd Pia-Maria Johansson (LPo) X 

Antal 7 3 


	Innehållsförteckning
	Nora kommuns årsredovisning för år 2020
	Ombudgetering av 2020 års investeringsprojekt till verksamhetsåret 2021
	Revidering av policy för informations- säkerhet
	Anhållan om medel för kostnadsfria lovaktiviteter 2021
	Anhållan om medel för corona-anpassade aktiviteter 2021
	Svar på motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora
	Svar på medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda 2030, Nora
	Information om medborgarenkäten
	Uppföljning av kommunens interna kontroll 2020
	Förslag till uppdrag om att ta fram rikt- linjer för utbildnings- bidrag till partierna i fullmäktige
	Förslag till uppdrag om revidering av riktlinjer för hand- läggning av motioner och medborgarförslag
	Redovisning av motioner och medborgarförslag
	Medborgarförslag 1/2021 om utkikstorn på Digerberget
	Medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på central plats i Nora
	Medborgarförslag 3/2021 om att sätta upp y-bommar vid strandpromenaden
	Förslag till uppdrag att ta fram uppdrags- direktiv för åtgärder för utbyggnad av förskolan i Järnboås
	Kommundirektören informerar
	Närvaro-och omröstningslista

