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Ks § 1 dnr ks2020-381 

Förslag till ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
pedagogisk omsorg 

Kommundirektören och tf skolchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet 
den 18 januari 2021. 

Den föreslagna ersättningsmodellen är utformad i linje med modeller för 
skolpeng, förskoipeng och fritidshemspeng som redan är etablerad i Nora 
kommun. 

Ersättningsmodellen för pedagogisk omsorg utgår från motsvarande modell 
för förskola men har justerats med hänsyn till karaktärsskillnader mellan de 
två pedagogiska verksamheterna. Justeringen bygger på en modell som är 
etablerad i Örebro kommun. 

Den föreslagna modellen utgår från att Nora kommun inte erbjuder 
pedagogisk omsorg i egen regi. 

Beslutsunderlaget beskriver ersättningsmodellens principer. Uträkningen 
styrs av verksamhetens bUdgetram. I det här fallet är det för funktionen 
förskola och det genomsnittliga barnantalet per månad under föregående 
kalenderår. En mer exakt ersättningsnivå ska därför räknas utifrån denna 
ersättningsmodell och fastställd budgetram för det år som verksamheten ska 
bedrivas. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2020, § 93, med minoritets
återremiss, att återremittera ärendet för aU beakta likställighetsprincipen och 
likabehandlingsprincipen. 

Kommunens möjlighet aU agera begränsas av allmänna principer som bland 
annat principen om likabehandling, den sk likställighetsprincipen i kommunal
lagen. 

Likställighetsprincipen innebär enligt kommunallagen att en kommun är 
skyldig aU behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Principen innebär att kommunen inte får särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmedlemmar annat än 
av sakliga skäl. 

I det här fallet kommer alla kommunmedlemmar som ansöker och blir 
godkända att driva pedagogisk omsorg aU få ersättning utifrån samma 
ersättningsmodell och blir därmed behandlad i enlighet med 
likställighetsprincipen. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

go 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till ersättningsmodell till externa utföra re av pedagogisk 
omsorg, 0-5 år, under förutsättning att kommunen inte erbjuder omsorg 
i egen regi. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson, 
Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och Håkan Kangert (M) 
avslag på utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen ajourneras under 40 minuter för lunch. 


Sammanträdet tas upp igen efter ajournering . 


Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 


Omröstning är begärd och ska verkställas. 


Följande omröstningsproposition föreslås vilken godkänns. Den som bifaller 

utskottets förslag röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej. 


Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 

9 ja-röster och 5 nej-röster. 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att anta förslag till ersättningsmodell till externa utföra re av pedagogisk 

omsorg, 0-5 år, under förutsättning att kommunen inte erbjuder omsorg 

i egen regi. 


Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson och Jan Rylander reserverar sig till 

förmån för avslagsyrkandet. 


Justerares sign 

c..PO 
Utdragsbeslyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Uppdragshandling avseende förstudie för Karlsängsområdet 

Fullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, att bygga en ny skola. 

Upphandlingen genomfördes av Nora Fastigheter AB men överprövades. 
Förvaltningsrätten besluta den 19 maj 2020 att upphandl ingen skulle göras 
om. 

Fullmäktige beslutade den 10 juni 2020, § 63, att Nora Fastigheter AB skulle 
avbryta projektet utan att överklaga Förvaltningsrättens dom och att en ny 
uppdragshandling skulle tas fram och behandlas av fullmäktige. 

Fullmäktige behandlar den 21 oktober 2020, § 90, ett förslag till ny uppdrags 
handling. Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att se över 
helheten av stadsdelen Karlsäng. 

Ett nytt förslag till uppdragshandling utifrån de nya förutsättningarna har 
arbetats fram i samarbete mellan förvaltningen och Nora Fastigheter AB. 

De nya förutsättningarna är bland annat kommunens ekonomi, geografisk 
avgränsning och strukturplan för hela Karlsängsområdet. Det är också 
förutsättningar för nybyggd skola och alternativ användning av hela eller 
delar av den nuvarande Karlsängskolan, skyddsrum samt moduler för IFO 
och elevhälsan. Dessutom fysisk kommunikation inom hela KarIsängs
området. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning, att fullmäktige fattar nödvändiga beslut, uppdra till 
förvaltningen att genomföra en förstudie avseende hela Karlsängsområdet 
enligt uppdragsdirektivet samt 

att rapportera om pågående studie på kommunstyrelsen i november 2021. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt uppdragsdirektiv för förstudie för Karlsängsområdet 

att avsätta 5 miljoner kronor för förstudien, som ska ingå i den totala 
investeringsutgiften för projektet ny Karlsängskola samt 

att efter avslutad förstudie besluta om upphandling. 

ProtokOllsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
en ändring i uppdragsdirektivets punkt 6 där ordet "beslut" tas bort. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att det i uppdragshandlingen ska ingå 
att utreda användandet av solceller, flexibelt nyttjande av lokalerna och 
kostnader för den gamla skolan. 

Ordföranden och John SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag inklusive 
förslag till ändring av punkt 6. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag, inklusive ändring, och 
finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning, att fullmäktige fattar nödvändiga beslut, uppdra till 
förvaltningen att genomföra en förstudie avseende hela Karlsängsområdet 
enligt uppdragsdirektivet samt 

att rapportera om pågående studie på kommunstyrelsen i november 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt uppdragsdirektiv för förstudie för Karlsängsområdet inklusive 
ändring av punkt 6 

att avsätta 5 miljoner kronor för förstudien, som ska ingå i den totala 
investeringsutgiften för projektet ny Karlsängskola samt 

att efter avslutad förstudie besluta om upphandling. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
David Stansvik M reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Svar på revisorernas granskning av ekonomistyrning 
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Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av kommunens rutiner 
för ekonomistyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunen har ändamålsenligt rutiner för att styra och följa upp ekonomin. 
Revisorerna har även bedömt kommunstyrelsens rutiner för uppsikt över 
ekonomin. Uppdraget avser 2020 års revision. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunen i huvudsak har ändamålsenligt rutiner för att styra och följa upp 
ekonomin. Revisorerna bedömer även att kommunstyrelsens rutiner för 
uppsikt över ekonomin i huvudsak är tillräckliga. 

Revisorerna anser dock att det finns vissa utvecklingsmöjligheter och 
rekommenderar därför kommunstyrelsen och utskotten följande. 

1. Fullständigt dokumentera de rutiner som gäller budget och uppföljning 
samt att säkerställa att de mallar som upprättats för att används i 
samband med uppföljningen används genomgående i kommunen. 

2. Utifrån analys av prognoser och utfall bedömer revisorema att det finns 
utrymme att öka ändamålsenligheten kring prognoser för att få till stånd 
en effektiv ekonomistyming då dessa fluktuerar mycket under året. 
Revisorema bedömer även att prognossäkerheten inte varit rimlig tidigare 
år då stora skillnader förekommer under åren. Detta visar på att 
prognostiseringen i nuläget kan förbättras vad gäller förmåga att 
prognostisera faktiskt utfall samt förmåga att precisera prognosema 
gentemot utfall under året. De noterar även att det föreligger en stor 
försiktighet i inledande prognoser under året. 

3. Utveckla arbetet med den ekonomiska rapporteringen i kommunen genom 
att säkerställa att den rapportering som sker i kommunstyrelsen är så 
tydlig som möjligt. I sammanhanget är det viktigt att därigenom belysa 
behoven om att fatta beslut för att kunna genomföra åtgärder som 
kommer till rätta med eventuella avvikelser. Atgärder som ger effekt kan 
därigenom genomföras. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 1 februari 2021 
men eftersom kommunstyrelsen har sitt första sammanträde för år 2021 den 
10 februari är svarsdatumet framflyttat till den 1 mars 2021. 

Protokollsutdrag till 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-02-10 

Ekonomichefen har överlämnat ett svar utifrån revisorernas granskning. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att gOdkänna ekonomichefens svar såsom eget yttrande och överlämna 
densamma till revisorerna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 5 dnr ks2021-019 

Förslag till uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi 
för ett stärkt föräldrastöd i Nora kommun 

Kommundirektören samt folkhälsochefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Regeringen beslutade 2018 om en ny nationell strategi för föräldra
skapsstöd. Det övergripande målet för det nationella föräldrastödet är att alla 
föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväx!. 
Strategins tyngdpunkt ligger på det universella stödet men omfattar även 
riktat stöd i föräldraskapet. 

Föräldraskapsstödet är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till 
föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och 
barn. Begreppet "föräldraskapsstöd" i stället som tidigare "föräldrastöd" 
anger tydligare vilket stöd som avses, dvs olika typer av stöd i 
föräldraskapet. 

Det nationella ansvaret ligger hos Myndigheten för familjerätt och föräldra
skapsstöd och på regional nivå har Länsstyrelsen ansvar för att samordna 
och stödja kommunerna. På Region Örebro län finns en strategisk arbets
grupp för utveckling av föräldrastödet. Inom kommunen finns flera aktörer 
som erbjuder insatser, aktiviteter eller verksamheter som innebär ett stöd till 
föräldrar i verksamheter som socialtjänstens öppna verksamhet, förskolan 
och skolan samt kultur och fritid. 

Nora kommun har inte en kommunövergripande strategi eller en organisation 
kring hur föräldraskapsstödet ska bedrivas. Förslaget är därför att kommun
direktören i uppdrag att ta fram en strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd i 
Nora kommun. 

Ledningsutskottet töres lår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd i Nora k kommun samt 

att uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut i oktober 2021 . 

Ärendet behandlades inte på dagens sammanträde på grund av tidsbrist. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet tas upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 
14 april 2021. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 5 
Lu § 7 dnr ks2020-265 

Förslag till internbudget 2021 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020, § 118, om budet för år 
2021 samt ekonomisk plan för åren 2022-2023. 

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till internbudget 2021 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) 
samt Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) och Jan Rylander 
(NP) avslag på internbudgeten med anledning av egna budgetförslag på 
fullmäktige i december 2020. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att mål och indikatorer kompletteras 
med det förslag som Landsbygdspartiet oberoende tagit fram. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på avslagsyrkandena och finner att 
de avslås. 

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

David Stansvik, Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson och Jan Rylander 
reserverar sig till förmån för avslagsyrkandena. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson och Jan Rylander reserverar sig till 
förmån för tilläggsyrkandet. Skriftlig reservation ska lämnas. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Uppdragsdirektiv för konstgräsplan på bandyplan 

Kommundirektören samt utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. I september 2020 gav kommundirektören utvecklingschefen och 
fastighetsstrategen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en anläggning 
för en fullstor konstgräsplan för fotboll mm på Karlsängs lP. Planen skulle 
inte vara uppvärmd. 

Uppdraget skulle vara färdigt att behandlas på utskottsmöte den 14 oktober 
2020. Trots kort förberedelsetid men efter samråd med Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagens fastighets- och anläggningsansvariga personal kunde 
information lämnas på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 
14 oktober. 

Konstgräsyta för fotboll samt andra behov har diskuterats under många år. 
Olika förslag och projekt har påbörjats. Fotboll spelas på sommartid på 
gräsplaner samt i viss mån inomhus i Idrottshallen men också på andra 
planer i länet. Problem med plantider, kostnader för resor och hyra på andra 
platser är ett problem för föreningama. Fotboll är den största idrotten i 
kommunen vad gäller deltagare och aktivitetstimmar. Behovet är stort att 
förlänga säsongen utomhus i centralt läge i Nora samt att frigöra tider för 
andra föreningar i idrottshallen . 

Kommundirektören och utvecklingschefen föreslår att kommunstyrelsen 
antar uppdragshandlingen för konstgräsplan på Karlsängs lP samt avsätter 
400 000 kronor i 2021 års budget för förstudien enligt direktivet. 

Jan Rylander (NP) yrkar på återremiss för att invänta svar från kommunens 
invånare på den enkät om att utveckla kultur, fritid och idrott som finns på 
Nora kommuns hemsida. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar i första hand på återremiss enligt Jan 
Rylanders yrkande och i andra hand på avslag. 

Anna Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget från kommundirektören och 
utvecklingschefen. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget mot avslagsyrkandet 
och finner att utskottet beslutar enligt förslaget. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&0 
Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta uppdragsdirektivet för anläggning av konstgräsplan på Karlsängs lP 
samt 

att 400 000 kronor avsätts i 2021 års budget för förstudie enligt 
uppdragsdirektivet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) och David Stansvik M avslag på utskottets förslag. 

David Stansvik yrkar därefter på att utredningsuppdraget ska breddas och 
även omfatta andra idrotter, till exempel landhockey. 

Bengt Magnusson (LPo) och Jan Rylander (NP) yrkar i första hand på avslag 
och i andra hand på återremiss för att se över miljökonsekvenserna samt att 
invänta enkätsvar. 

John SundelI (KD), Birgitta Borg (L), Hans Knutsson (S), Susanne Forsberg (G), 
Bengt Svensson (M) och ordföranden yrkar bifall till utskottets förslag . 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden meddelar följande omröstningsproposition vilken godkänns. 
Den som bifaller utskottets förslag röstar ja och den som bifaller avslags
yrkandet röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen avgivit 10 ja-röster 
och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Justerares sign Protokollsutdrag tiJI 

Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden meddelar följande omröstningsproposition vilken godkänns. 
Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja och den som avslår detsamma 
röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen avgivit 5 ja-röster 
och 9 nej-röster. Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta uppdragsdirektivet för anläggning av konstgräsplan på Karlsängs lP 
samt 

att 400 000 kronor avsätts i 2021 års budget för förstudie enligt 
uppdragsdirektivet. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
David Stansvik (1/) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Pia-Maria Johansson hänvisar till skriftlig reservation från samhälls
byggnadsutskottets sammanträde den 27 januari 2021. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdrags bestyrkande 



Reservation , ' I 
Rörande Samhällsbyggnadsutskott sammanträde onsdagen den 27 januari 2021 
Nora kommun. dnr ks2020-463 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta 
-att anta uppdragsdirektivet för anläggning av konstgräsplan på Karlsä~gs lP 
-att avsätt 400 000 kronor för förstudien enligt uppdragsdirektivet ur 2021 års budget. 

Vi önskar reservera oss mot ovan förslag till beslut med anledning av a~ pengar 
redan föreslagits avsättas för uppdrag rörande Karlsängsområdet inklusive ny skola i 
ledningsutskottet på förmidagen 27 januari 2021 (5 miljoner) 

Dessa 5 miljoner inkluderar Karlsängs lP Majoriteten har talat om det gleografiska 
området som dessa pengar avser rör området Allaktivitetshuset till Coop, men även 
ända upp till biografen har diskuterats av majoriteten. 
Fråga har gått till oppositionen kring åsikter om geografisk indelning, men då våra 
åsikter skulle avlämnas har man önskat vänta med att ta in dem i det atbete som ska 
ske av styrgruppen rörande "området Karlsäng" 

Utöver förslag till kommunstyrelsen att avsätta 5 miljoner finns för närvarande en 
enkät ute där kommunen efterfrågar vilka idrotts och kulturanläggningar 
som invånarna i Nora vill ska prioriteras. 

Det uppdragsdirektiv som presenterades som beslutsunderlag anser vi 
Landsbygdspartiet Oberoende och Norapartiet helt förkastligt. Det strider även mot 
vår uppfattning hur man hanterar ärenden i kommunen · 

Att anlägga en "kall" konstgräsplan över befintliga rör avsedda för konstfrusen 
isbana, samtidigt som den tidigare investering av rörsystemet för 5-6 miljoner kronor 
är helt bortkastat är upprörande och ett typiskt projel<t att anmäla till 
slöseriombudsmanen. 

Vi anser att d)(j området ska användas för fler sporter som ska kunna samverka med 
varandra vilket fotboll och konstis tidsmässigt har mycket svårt att görcl 
Vi anser oavsett att man ska invänta enkätsvaren och ta saker i rätt ordning. 

Att då springa före och lämna detta uppdrag och avsätta 400 000 ment vi är att 
både vilseleda våra invånare, slösa med pengar och inte ta en medbotgarenkät på 
alvar. .I 

Således reservera vi oss mot utskottets tillstyrkan och kommunstyrelsens framtida 

tim;:;t ,~ahnRVY{la?deYAr~ Pia-Ma~Jciha~sson Ia~-R; X</; 
;La"d'bY'\:,tet obe~"de V Nornpat.i
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-02-10 13 

Ks § 7 
Sbu § 2 dnr ks2019-348 

Förslag att avbryta arbetet med detaljplan för Gamla Pershyttan 
5:2, utvidgning av Pershyttans industriområde och att i stället 
utreda detaljplaneläggning av Vaslätten för industriändamål 

Kommundirektören och senior rådgivare har överlämnat en tjänsteskrivelse i 
ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fick enligt avtal den 
31 november 2019 i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Gamla 
Pershyttan 5:2, utvidgning av Pershyttans industriområde. 

En grundundersökning har genomförts i planområdet samt kostnads
beräkningar av möjlig infrastruktur inklusive vägar och VA-ledningar. Berg 
och höjdskillnader i området medför höga kostnader som inte bedöms 
täckas av försäljning av tomter. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2019, § 9, att även detalj
planelägga Vaslätten för industri. Därför bör uppdrag ges till Samhälls
byggnadsförvaltningen Bergslagen att i stället undersöka förutsättningarna 
för detta. 

Under behandling av ärendet enas ledamöterna om att kartunderlag på mark 
som kommunen äger ska finnas med i handlingarna till kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att avbry1a arbetet med ny detaljplan för Gamla Pershyttan 5:2. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att utreda 
förutsättningarna för detaljplaneläggning av Vaslätten för industriändamål. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att man inom uppdraget även ska titta på områden till exempel 
omkring Gyttorp. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-02-10 14 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att utreda 
förutsättningarna för detaljplaneläggning av Vaslätten för industriändamål. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-02-10 15 

Ks § 8 
Sbu §4 dnr ks2020-521 

Förslag till ansökan om medfinansiering för busshållplats vid 
Soltunet 

Enligt beslut av Region Örebro län förändras linjenätet för busstrafik i Nora 
från och med december månad år 2022. Avsikten med förändringen är att 
busstrafiken ska bli mer yttäckande. Det innebär bland annat att de i norra 
delen av Nora tätort får närmare till bussarna. 

Länstrafiken har i samband med förändringen anmält behov aven ny större 
bussvändplats vid Soltunet. En ny bussvändplats är enligt länstrafiken en 
förutsättning för ett förändrat linjenät. 

Förändringen innebär att linje 331 , från Striberg , förkortas och att linje 302 
från ÖrebrolNora Re, förlängs och båda linjerna möts vid Soltunet. Båda 
bussarna måste kunna vända på platsen. Bland annat innebär detta att 
resenärer mellan Soltunet och Nora Re har möjlighet att resa till Örebro 
utan att behöva byta buss vid Nora Re. 

Bussvändarplatsen anläggs som en tillgänglighetsanpassad bussangöring 
med två hållplatslägen varav ett är vindskyddat. Bussarnas angöringsplats 
anläggs med belysning och en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage 
över Kolmätargatan. En väderskyddad cykelparkering ska också anläggas. 

Den totala kostnaden för att anlägga cirkulationsplatsen är beräknad till 
2 640 000 kronor. Medfinansiering kan sökas med maximalt 50 procent. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till förvaltningen att ansöka om medfinansiering för ny vändplats 
för bussar vid Soltunet. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

go 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 9 
Bu §4 	 dnr KS2020-584 

Förslag att inrätta skolskjutsområden 

Med anledning av Nora kommuns förändring av skolornas upptagnings
områden från fem områden till ett område, och de effekter det fått för 
möjligheterna att tillhandahålla skolskjutsar, har en översyn gjorts med mål 
att inrätta skolskjutsområden. 

Översynen har initierats av skolskjutshandläggaren som efter samråd med 
tf skolchef tagit fram förslag till områdesindelning för att tydliggöra under 
vilka geografiska förutsättningar elever kan beviljas skolskjuts inom Nora 
kommun. 

De tre grundläggande utgångspunkterna har, utan inbördes rangordning, 
varit: 
• 	 Rimliga resvägar och restider för eleverna. 
• 	 Lämplig fördelning av potentiellt elevunderlag. 
• 	 Förenklad organisation av skolskjutsarnas turer avseende såväl struktur 

som kostnadseffektivitet 

Genom att tydliggöra från vilka områden kommunen, inom rimliga geo
grafiska och ekonomiska gränser, kan organisera och erbjuda skolskjuts till 
respektive skola kommer sannolikt kostnaden för skolskjutsar på sikt att 
kunna minskas. 

Som följd av förändringarna i elevers skolplaceringar beräknas kostnads
förändringarna bli minskat antalet busskort med ca 100 grundskolekort. 
Antalet körda kilometer med upphandlade skolbussar bör till exempel minska 
med minst 200 kilometer per vecka enbart för morgonturerna. 

Tf skolchefen och skolskjutshandläggaren föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar 
• 	 att inrätta geografiskt avgränsade skolskjutsområden knutna till, för 

respektive skolskjutsområde, angiven skola, alternativt angivna skolor. 
• 	 att inrätta skolskjutsområden enligt "Förslag till Skolskjutsområden", sida 4 

i dokumentet "Inrättande av Skolskjutsområden" , med tillhörande 
specificerade kartor. 

• 	 att elev erbjuds skolskjuts från sin folkbokföringsadress, alternativt enligt 
skollagen jämställd fast bostadsadress, till den skola/de skolor, som 
angivits för det område inom vilket elev är folkbokförd. 

• 	 att vårdnadshavare vid val av annan skola än den för skolskjutsområdet 
angivna skolan själva ansvarar för elevens transport till/från den valda 
skolan. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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• 	 att EJ erbjuda skolskjuts för elever som bor inom Nora tätort, post
nummerområden 713 30 - 713 33, och går på någon av de skolor som är 
belägna inom samma områden. 

• 	 att elev som av kommunen placeras på annan skola än den av elev! 
vårdnadshavare valda skolan, och där skolan är belägen utanför det 
gällande skolskjutsområdet, erbjuds skolskjuts. 

Under behandling av ärendet enas utskottet om att föra ärendet till kommun
styrelsen för beslut. 

Barn- och ungdomsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ordföranden informerar om att ärendet utgår för ytterligare beredning. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet utgår. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&0 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Ks § 10 
Bu § 5 dnr KS2020-571 

Förslag till reduceringar inom förskolan 

Utifrån Nora kommuns budget för 2021 och planeringsåren 2022-2023 har 
kommunen behov av att genomföra reduceringar för att få en budget i 
balans. Området förskola/skola har i uppdrag att bidra till denna måIupp
fyllelse. En färdplan finns sedan tidigare framtagen för området, med förslag 
på reduceringsåtgärder. Det nu aktuella förslaget är en nedläggning aven 
förskoleavdelning. 

I samband med val av vilken förskoleavdelning som ska föreslås att 
awecklas har det varit viktigt med följande hänsynstaganden; lokalernas 
beskaffenhet, minimera störningar för en eventuell framtida förändring av 
hela förskolestrukturen samt att förslaget ska ligga i linje med den politiSka 
viljeinriktningen vad gäller satsning på landsbygd och stad. Utifrån dessa 
parametrar har valet landat på att lägga ner Soltunets förskola. 

Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att 
Soltunets förskola läggs ned den 1 juli 2021 och att Soltunets ena 
avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler. Barnen som går på 
Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i kommunen. 

Reduceringen innebär en kostnadsminskning med ca 1,6 miljoner kronor 
samt ytterligare 500 000 kronor när lokalhyran är uppsagd vid halvårsskiftet 
2022. 

Under behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist 
(LPo) på avslag. 

Ordförande finner att det finns två förslag . Det liggande förslaget och Jan 
Rylander och Maria Blomqvists yrkande om avslag. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att utskottet beslutat 
enligt liggande förslag . 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Soltunets förskola läggs ned den 1 juli 2021 samt 

att Soltunets ena avdelning flyttas ti ll Sparvugglans tomma lokaler och 
barnen i Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cP.D 
Utdragsbestyr1<ande 
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Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist (LPo) reserverar till förmån för eget 
avslagsyrkande. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP), 
David Stansvik (V), Bengt Magnusson och Pia-Maria Johansson (båda LPo) 
avslag på utskottets förslag. 

Bengt Svensson (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag . 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som bifaller utskottets förslag röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet 
röstar nej . 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen avgivit 10 ja-röster 
och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Soltunets förskola läggs ned den 1 juli 2021 samt 

att Soltunets ena avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler och 
barnen iSoltunets. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson, Jan Rylander och David Stansvik 
reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Justerares sign 

rYO 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 11 
Bu § 6 dnr KS2020-374 

Förslag utifrån utredning av beläggning vid Järnboås förskola 

Ledamöter och ersättare i barn-och ungdomsutskottet har fått skrivelser om 
förskolesituationen i Järnboås. Med bakgrund av dessa beslutade kommun
styrelsen den 18 november 2020, § 171, att ge tf skolchefen i uppdrag att 
utreda beläggning och eventuella behov av flexibla lösningar för utbyggnad 
av Järnboås skola. 

Utredningen blev klar i december 2020. Utredningsgruppens samman
fattande slutsats är att det inte finns behov av fler platser på Järnboås 
förskola under 2021 än det som i dagsläget kommer att kunna tillgodoses 
inom befintlig verksamhet. Förslaget innebär en besparing i budgeten med 
500 000 kronor per år under tre år. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att i nuläget inte gå vidare 
med åtgärder för utbyggnation av Järnboås förskola eftersom behov i 
dagsläget inte föreligger. 

Under behandling av ärendet enas utskottet om att föra ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut om uppdrag att gå vidare med åtgärder för 
utbyggnad av förskolan i Järnboås i första hand med modul. 

Barn- och ungdomsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om uppdrag att gå 
vidare med åtgärder för utbyggnad av förskolan i Järnboås i första hand med 
modul. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med åtgärder för utbyggnad av 
förskolan i Järnboås, i första hand med moduler, vilket godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

på att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med åtgärder för utbyggnad av 
förskolan i Järnboås, i första hand med moduler. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 12 
Su §4 dnr KS2020-154 

Förslag om effektiviseringsåtgärder inom individ- och familje
omsorgen 

Individ och familjeomsorgen (IFO) i Nora prognostiserar 2 miljoner i ökade 
kostnader 2020 samtidigt som IFO ska bidra till effektiviseringen med 
2 miljoner per år från 2020 till 2022. Förslag på strategier presenterades för 
socialutskottet under vården 2020. 

Strategin för at! kunna genomföra effektiviseringarna bygger på att minska 
behandlingsarbetet inom det som kallas Vingen, reducera det förebyggande 
arbetet samt, som konsekvens av minskat tryck på vad som benämnts EKS, 
(ensamkommande flykting barn), reducera handläggare på Resursen. 

Omfattningen av strategin vad avser personella resurser uppgår till: 
• 	 1,5 EKS-handläggare 
• 	 1 fältassistent 
• 	 2 behandlare, Vingen 

Den förväntade ekonomiska effekten av förslaget uppgår till ca 2,25 miljoner 
kronor. 

Förutom att genomföra personella neddragningar finns behov att ta fram 
riktlinjer för insatsers utformning och tillhandahållande inom barn och familj i 
syfte att minska volymen av brukare. Vidare behöver verksamheten förstärka 
det förebyggande arbete i samverkan med skola, föreningsliv och andra 
aktörer i syfte att minska volymen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020, § 103, 
• 	 att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare 
• 	 att minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande barn 

inom barn och familj 
• 	 uppdra till kommundirektören at! ta fram riktlinjer för fortsatt familje

behandlingsarbete som minskar institutionsplaceringarnas längd och anta 
samt 

• 	 at! uppdra till kommundirektören at! ta fram riktlinjer med syfte att bland 
annat effektivisera utredningarna inom barn och familj. 

Den 7 oktober 2020, § 123, behandlade kommunstyrelsen åter ärendet och 
beslutade at! föra följande två förslag till kommunfullmäktige för beslut: 
• 	 at! reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare 
• 	 at! minska antalet tjänster som handläggare för ensamkommande barn 

inom barn och familj 

Justerares sign 

~O 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 21 oktober 2020, § 91, och 
beslutade att återremittera förslaget på effektiviseringsåtgärder för individ
och familjeomsorgen för att få en tydligare riskanalys, att mätning av ärende 
tyngden ska redovisas samt för att redovisa hur det förebyggande arbetet 
ska organiseras om en nedskärning sker. 

Socialchefen har den 8 januari 2021 överlämnat en skrivelse i ärendet. 
Verksamheten har tagit fram det efterfrågade materialet. Socialchefen 
föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att reducera det förebyggande arbetet vad avser fältassistenter med en 
årsarbetare 

• att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare med två 
årsarbetare 

• att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familje
behandlingsarbete 

• att reducera handläggare inom barn och familj med 1,5 årsarbetare 
• att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för det fortsatta 

arbetet inom barn och familj. 

Under socialutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på avslag på 
första att-satsen att reducera fältassistenter med en årsarbetare och bifall till 
resterande att-satser. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att ändra andra att-sats genom att endast 
reducera familjebehandlare med 1 årsarbetare istället för 2 samt att ändra 
fjärde att-sats genom att endast reducera handläggare inom barn och familj 
med 0,5 årsarbetare istället för 1,5 årsarbetare och bifall till resterande 
att-satser. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels sitt eget yrkande 
och dels Bengt Magnussons yrkande. 

Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Bengt Magnussons 
yrkande och finner att utskottet beslutat enligt sitt eget yrkande. 

Omröstning är begärd och ska genomföras. Ordförande ställer följande 
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som ställer sig bakom 
ordförandens yrkande röstar ja och den som ställer sig bakom Bengt 

Magnussons yrkande röstar nej. 

Efter avslutad omröstning finner ordförande att socialutskottet angivit fem 
ja-röster och två nej-röster. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare med två 
årsarbetare 

att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt familje
behandlingsarbete 

att reducera handläggare inom barn och familj med 1,5 årsarbetare 

att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för det fortsatta arbetet 
inom barn och familj 

Lars-Erik Larsson (NP) och Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån 
för Bengt Magnussons förslag. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar ordföranden att 
det som kommunstyrelsen ska ta ställning till är följande förslag. 

• att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare med två 
årsarbetare 

• att reducera handläggare inom barn och familj med 1,5 årsarbetare 

Övriga förslag från socialutskottet den 27 januari har kommunstyrelsen 
fattat beslut om den 9 september 2020, § 103 och ska inte behandlas igen. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att handläggare inom barn och familj 
reduceras med 1 årsarbetare. 

Kent Nilsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag till reduceringar. 

Ordföranden ställer proposition på Kent Nilssons bifallsyrkande och finner att 
det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons ändrings
yrkande och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som bifaller Kent Nilssons yrkande röstar ja och den som bifaller Bengt 
Magnusson ändringsyrkande röstar nej. 

Protokollsutdrag till 
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Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen avgivit 10 ja-röster 
och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen bifaller utskottets reduceringsförslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att reducera familjebehandlingsarbetet vad avser behandlare med två 
årsarbetare samt 

att reducera handläggare inom barn och familj med 1,5 årsarbetare. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet. 

Justerares sig n Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 13 
Su § 5 	 dnr KS2020-475 

Svar på revisionsrapport "Granskning av styrning och 
delaktighet inom LSS-verksamheten" 

KPMG har på uppdrag av Nora kommuns revisorer genomfört en granskning 
i syfte att bedöma om LSS-verksamheten i egen och extern reg i styrs och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har vidare syftat till att 
bedöma om möjligheterna till självbestämmande och inflytande för personer 
med funktionsnedsättning svarar mot de krav som ställs i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
LSS-verksamhetens styrs på ett ändamålsenligt sätt och att personer med 
LSS-insats har goda möjligheter till självbestämmande och inflytande. 

Revisorerna har dock synpunkter på några områden där Nora kommun 
förväntas svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
vad som framkommit. 

Dessa punkter sammanfattas som: 
• 	 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller socialutskottet har inte ställt 

upp mål som direkt rör inflytande och självbestämmande inom 
LSS-verksamhet. Revisionen rekommenderar därför att en rutin införs 
som innebär att verksamhetsplanen för Verksamhetsområde Omsorg 
antas på politisk nivå. 

• 	 Atgärder vidtas för att kvalitetsdokument levereras i samband med 
bokslut. 

• 	 Revisionen rekommenderar att riktlinjen för myndighetsutövning enligt 
LSS ändras så att årlig uppföljning säkerställer att de privata 
placeringarna bedrivs med en god kvalitet som motsvarar lagstiftningens 
krav samt att verksamheten svarar mot den enskildes behov. 

Socialchefen har överlämnat en skrivelse "Svar på granskning av styrning 
och delaktighet inom LSS-verksamheten" med svar och åtgärder utifrån 
revisionens granskning. Det handlar om att vidta dessa åtgärder: 

• 	 Den politiska nivån beslutar om verksamhetsplan för funktionen 
Funktionsstöd på samma sätt som politiken beslutar om verksamhets
planerna för övriga funktioner inom blocket Vård och Omsorg. 

• 	 I årshjulet redovisa Kvalitetsberättelse för funktionen Funktionsstöd, 
i anslutning till redovisning av årsberättelsen och bokslut 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

c.f'o 
Utdragsbestyrkande 
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2021-02-10 26 

• Riktlinjen för Myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade uppdateras med ett avsnitt vad gäller externa 
placering. 
- Dels vad avser uppföljning av kvalitetskraven för en verksamhet inom 
LSS, motsvarande egenregins egenkontroll Kvalitetsberättelsen, genom 
årlig uppföljning av verkställande verksamhet, Funktionsstöd 
-Dels att verksamheten svarar mot den enskildes behov genom årlig 
uppföljning av delegat i ärendet 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att upprättad skrivelse "svar på granskning av styrning och delaktighet inom 
LSS-verksamheten" fastställs som svar och skickas till revisionen samt 

att genomföra föreslagna åtgärderna i nämnda skrivelse. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

ProtOkollsutdrag till 
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Ks § 14 dnr ks2020-579 

Dataskyddsombudets information om årsrapport 2020 

Ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist och kommer 
at! behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! ärendet tas upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 
14 april 2021 . 

Justerares sign 

J?O 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 15 dnr ks2020-580 

Dataskyddsombudets information om årsplan 2021 

Ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist och kommer 
att behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet tas upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 
14 april 2021. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 16 dnr ks2020-0S6 

Fyllnadsval: ny ersättare i socialutskottet t o m 2022 

Jonas Akerman (S) har avsagt sig uppdraget. 

Arendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist och kommer 
att behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 april 2021 . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet tas upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 
14 april 2021. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 17 dnr ks2020-056 

Fyllnadsval: ny ersättare i ledningsutskottet t o m 2022 

Jonas Akerman (S) har avsagt sig uppdraget. 

Arendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist och kommer 
att behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet tas upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 
14 april 2021. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

J?o 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 18 dnr ks2020-056 

Fyllnadsval: ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Jörgen Säteraas (e) har avsagt sig uppdraget. 

Ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist och kommer 
att behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet tas upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 
14 april 2021 . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 
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Ks § 19 dm ks2020-0S6 

Fyllnadsval: ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet t o m 2022 

Jörgen Säteraas (C) har avsagt sig uppdraget. 

Ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist och kommer 
att behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet tas upp til l behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 
14 april 2021. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&0 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 20 dnr ks2020-S21 

Förslag till finansiering av detaljplan tör ny busshållplats vid 
Soltunet 

Kommundirektören och senior rådgivaren har den 29 januari 2021 över
lämnat en skrivelse i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 
2020, § 169, att bevilja ett tilläggsanslag för ny, större, busshållplats vid 
Soltunet. Anledningen till ny och större busshållplats är den trafikomläggning 
som Länstrafiken planerar till december 2022. 

Busshållplatsen kommer inte att rymmas inom väg området i befintlig plan. 
Det innebär att en ny detaljplan för området måste tas fram. Kostnaden för 
att ta fram en detaljplan är beräknad till 120 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 120 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel under 
2021 för detaljplanen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på 
att det tydligt ska framgå från vilket konto medlen ska avsättas. 

Ordföranden informerar att kontot är 20100 Tillfälliga engångsresurser 2021 . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 120 000 kronor för detaljplanen ur konto 20100 Tillfälliga 
engångsresurser. 

Justerares sign 

Po 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 21 

Delegationsbeslut 

1 	 2020-12-14. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Beslut om att förlänga giltighetstid för avtal om markanvisning. 

2 	 2020-06-10. Kommundirektören - Beslut om tecknande av avtal under 
tiden juni-oktober 2020. (dnr ks2020-028) 

3 	 2020-11-05. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. Beslut om ersättning för hinder p g av dolt fel. (dnr ks2020-049) 

4 	 2020-11-23. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapport för 
investering. (dnr ks2020-085) 

S 	 2020-11-24,30. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende med anledning av pandemin. (dnr ks2020-189) 

6 	 2020-11-17, 24. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende med anledning av pandemin. (dnr ks2020-192) 

7 	 2020-11-17. Kommundirektören - Beslut om avslag vid begäran om 
allmän handling enligt 26 kap 1 § OSL. (dnr ks2020-S28) 

8 2020-11-20. Kommundirektören - Beslut om avslag vid begäran om 
allmän handling enligt 26 kap1 § OSL. (dnr ks2020-S29) 

9 2020-12-1S. Tf skolchef - Beslut om läsårsförläggning 2021/2022. 
(dnr ks2020-S72) 

10 2021-02-01. Kommundirektören - Beslut att utse upphandlingsansvarig 
att föra kommunens talan i Förvaltningsrätten. (dnr ks2020-S57) 

11 2021-01-0S. Controller - Beslut om bidrag till enskilda vägar med 
statsbidrag. (dnr ks2021-072) 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas man om att ärendet 
utgår och tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021. 

Anledningen är att de flesta ledamöter och ersättare deltar digitalt på mötet 
och har inte möjlighet att ta del av handlingarna till delegationsbesluten. 
Handlingarna förvaras i en pärm i sammanträdessalen under sammanträdet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021. 

Justerares sig n 

~O 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks§ 22 

Delgivningar 

1 	 2020-12-07. För kännedom: Energimarknadsinspektionen - Beslut till 
Ellevio AB om förlängning av nätkoncession för linje. (dnr ks2018-173) 

2 	 2020-11-19. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 
den 10 november 2020, § 211 , familjesamverkansteam, FinSam. 
(dnr ks2018-438) 

3 	 2020-11-19. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 
den 10 november, § 213, personliga ombud i norra Örebro län. 
(dnr ks2018-629) 

4 	 2020-11-24. Lindesbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 11 november 2020, § 106, personliga ombud. 
(dnr ks2018-629) 

5 2021-02-08. Skogsstyrelsen - Beslut om slututbetalning. 
(dnr ks2019-071) 

6 	 2020-11-23,2021-01-22. Länsstyrelsen - Beslut om föreskrifter om 
förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
för att motverka spridningen av covid-19. (dnr ks2020-189) 

7 	 2021-01-07. Svenska Covidföreningen - Skrivelse om barn och ungas 
arbetsmiljö i skolan med anledning av covid-19. (dnr ks2020-191) 

8 	 2020-12-22. Svenska Ridsportförbundet - E-mail och skrivelse om 
skärpta restriktioner är ett hot mot hästvälfärd. (dnr ks2020-192) 

9 	 2020-1 1-20. Lekebergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 17 november 2020, § 158, justering av tillämpning av avtal 
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415) 

10 	 2020-11-27. Lindesbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 17 november 2020, § 170, justering av tillämpning av avtal 
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415) 

11 	 2020-12-03. Örebro kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 
den 17 november 2020, § 272, justering av tillämpning av avtal om 
kollektivtrafik. (dnr ks2020-415) 

12 	 2020-12-04. Askersunds kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges 
protokoll den 30 november 2020, § 180, justering av tillämpning av avtal 
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415) 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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13 	 2020-12-11. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll den 2 december 2020, § 336, justering av tillämpning av avtal 
om kollektivtrafik. (dnr ks2020-415) 

14 	 2020-11-27. Länsstyrelsen - Beslut om bildande av naturreservatet 
Knapptorp och beslut om föreskrifter. (dnr ks2020-423) 

15 	 2021-02-04. Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut att avsluta 
ärende efter tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och be 
handling till personer med covid-19 som bor på särskilda boende n för 
äldre i Nora kommun. (dnr ks2020-454) 

16 	 2020-01-15. Färingstofta Norra, ideell förening och Föreningen svenskt 
landskapsskydd - Upprop för det svenska landskapet. (dnr ks2020-457) 

17 	 2021-02-09. Naturskyddsföreningen i Nora - Skrivelse med anledning 
av kommunstyrelsens behandling av ärende om uppdragsdirektiv för 
förstudie av konstgräsplan. (dnr ks2020-463) 

18 	 2020-12-16. För kännedom: Bergsstaten - Beslut till Grängesberg 
Exploration AB om undersökningstillstånd för området Grecksåsar 
nr 100. (dnr ks2020-515) 

19 	 2020-11-25. Medfinansieringsintyg för projektet Rika lövbiotoper på 
Kottaberget. (dnr ks2020-545) 

20 	 2020-22-24. Nacka tingsrätt - Mark- och miljödomstolens beslut om att 
avvisa överklagande av Nora kommuns beslut om detaljplan för 
Rosen 11 . (dnrks2020-461) 

21 	 2020-10-14. Beslut om att inte dela ut något ur Sociala Samfonden på 
grund av att det inte finns något kapital i fonden. (dnr ks2020-470) 

22 	 2020-11-19. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 
den 10 november 2020, § 212, utredning av avtalssamverkan inom del 
av socialtjänstens område. (dnr ks2020-485) 

23 	 2020-11-23. Länsstyrelsen - Beslut om lokala trafikföreskrifter på 
väg 244. (dnr ks2020-498) 

24 	 2020-12-01 . Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionens protokoll den 12 november 2020, § 101 , kommentarer till 
revisionsrapport om delårsrapport augusti 2020, (dnr ks2020-506) 

25 	 2020-11-23. Jordbruksverket - Beslut om utbetalning av skolmjölksstöd. 
(dnr ks2020-540) 

Justerares sign 
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26 	 2020-11-26. För kännedom: Regeringen - Beslut till Post- och 
telestyrelsen om uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg . (dnr ks2020-560) 

27 	 2020-11-26. För kännedom: Regeringen - Beslut till Trafikverket om 
uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra 
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg. (dnr kS2020-561) 

28 	 2020-12-09. Mälardalsrådet - Bättre transporter i Stockholm
Mälarregionen. (dnr ks2020-567) 

29 	 2020-12-18. För kännedom: Länsstyrelsen Dalarnas län - Protokoll 
Bergslagens överförmyndarnämnd efter tillsyn i december 2020. 
(dnr ks2020-577) 

30 	 2020-12-21 . SamhällsbyggnadsfÖrbundet Bergslagen - Utdrag ut 
direktionens protokoll den 21 december 2020, § 109, budget 2021. 
(dnr ks2020-578) 

31 	 2021-01-29. För kännedom: Regeringen - Beslut till Kammarkollegiet 
om utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan 
staten och SKR om äldreomsorg. (dnr ks2021-008) 

32 	 2021-01-07. Bräcke diakoni - Debattartikel "Alla barn måste kunna bli 
hörda" (dnr ks2021-009) 

33 	 2021-02-04. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionens beredningsmöte den 15 januari 2021 , § 5, om anläggnings 
avgift vid komplettering med dagvattenanslutningar vid omläggning av 
befintliga spillvatten ledningar inom verksamhetsområden för avlopp. 
(dnr ks2021-066) 

34 	 2021-02-01. Skolverket - Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 "skolmiljarden". 

35 	 2020-12-02. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
direktionens protokoll den 12 november 2020, §§ 99-100, drifts- och 
investeringsuppföljning. 

36 	 2020-12-18. Arbogaåns vattenförbund - Protokoll från ordinarie 
förbundsstämma den 27 oktober 2020. 

37 	 2020-12-18. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde med den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättar 
service den 2 december 2020. 

Justerares sign 
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38 2020-12-21. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 16 december 2020. 

39 2020-12-22. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 16 december 2020. 

40 2020-12-28. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde med 
regionalt samverkansråd den 11 december 2020. 

41 2021-01-26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll och 
utdrag från sammanträde den 21 januari 2021 . 

42 2021-01-29. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 20 januari 2021 . 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas man om att ärendet 
utgår och tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021. 

Anledningen är att de flesta ledamöter och ersättare deltar digitalt på mötet 
och har inte möjlighet att ta del av handlingarna till delgivningarna. 

Handlingarna förvaras i en pärm i sammanträdessalen under sammanträdet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021 . 

Justerares signeO Protokollsutdrag till 
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Ks § 23 dnr ks2021-041 

Kommundirektören informerar 

Den nya skolchefen, Christian Kokvik, börjar sin anställning i Nora kommun 
den 1 maj 2021 . Christian Kokvik kommer närmast från Lindesbergs 
kommun där han arbetar som chef för elevhälsan. 

Daniel Tausis, ny kommunikationsstrateg, presenterar sig. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I§ 1 § 10 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Av~ 

Tom Rymoen (M) -
Solveig Oscarsson (S) F X X 

Susanne Forsberg (C) D X X 

Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) F X X 

Kent Nilsson (S) D X X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) D X X 

Birgitta Borg (L) D X X 

Oavid Stansvik (V) && 1-11 ,12-23 F X X 

BenQt Svensson (M) D X X 

Pia-Maria Johansson (LPo) D X X 

Jan Rylander (N P) D X X 

Conny Alfredsson (SO) -
BenQt MaQnusson (LPo) D X X 

Ersättare 

Ursula Steffensen (S) D X X 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) D X X 

Margaretha Eriksson (S) D X X 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Lindqvist M 
Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Andreas Vidlund (-) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 

Antal 9 5 10 4 

F=fysisk närvaro 

D=digital närvaro cfo 



ruNORAw KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 10/2 2021 

Orof 

V ordf 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be § 6 , a l§ 6, b 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Tom Rymoen (M) -
Solveig Oscarsson (S) F X X 

Susanne Forsberg (C) D X X 

Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) F X X 

Kent Nilsson (S) D X X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) D X X 

Birgitta Borg (L) D X X 

David Stansvik (V) && 1-11 ,12-23 F X X 

Bengt Svensson (M) D X X 

Pia-Maria Johansson (LPo) D X X 

Jan Rylander (N P) D X X 

Conny Alfredsson (SO) -
Bengt Magnusson (LPo) D X X 

Ersättare 

Ursula Steffensen (S) D X X 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) D X X 

Margaretha Eriksson (S) D X X 

Jan Ullberg (L) 

Therese Lindqvist (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Andreas Vidlund (-) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 

Antal 10 4 5 9 

F=fysisk närvaro 

D=digital närvaror J?O :IL 



WW NORA 
KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 10/22021 

Ordf 

Vo,"f 

Närv. Närv. Omröstningar 

beslut ej be- § 12 I§ 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Tom Rymoen (M) -
Solveig Oscarsson (S) F X 

Susanne Forsberg (C) D X 

Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) F X 

Kent Nilsson (S) D X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) D X 

Birgitta Borg (L) D X 

David Stansvik (V) I§§ 1-11,14-23 

Benqt Svensson (M) D X 

Pia-Maria Johansson (LPo) D X 

Jan Rylander (NP) D X 

Conny Alfredsson (SO) -
Benqt Maqnusson (LPo) D X 

Ersättare 

Ursula Steffensen (S) D X 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) D X 

Margaretha Eriksson (S) D X 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Lindqvist (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

Vakant (S) 

Vakant (S) 

Vakant (C) 

Andreas Vidlund (-) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (NP) 

Antal 10 3 
F=fysisk närvaro 

D=digital närvaro f a K 
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