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NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

J4 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2018-10-08 80 

Lu § 67 dnr ks2018-483 

Förslag till sammanträdes plan för utskotten, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2019 

Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
22 januari 27 augusti 
12 mars 1 oktober 
7 maj 12 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
22 januari 27 augusti 
12 mars 1 oktober 
7 maj 12 november 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
23 januari 28 augusti 
13 mars 2 oktober 
8 maj 3 oktober, (torsdag) Budgetberedning, heldag 

13 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
23 januari 28 augusti 
13 mars 2 oktober 
8 maj 13 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
6 februari 11 september 
3 april 16 oktober 
22 maj 27 november, inklusive budget 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
27 februari 25 september 
24 april 6 november 
13 juni 11 december 

12 december (torsdag), Budget 

Förslaget är att kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för utskottet 
och kommunstyrelsen för 2019 samt att kommunfullmäktige fastställer 
sammanträdestider för kommunfullmäktige för 2019. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
delta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottet 
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SD .Jktz 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-10-08 

Lu § 68 dnr ks2018-526 

Fastställelse av utdebitering för år 2019 

Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad för år 2019, dvs 22.25 kronor. 

Sida 

81 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2018-10-08 82 

Lu § 69 dnr ks2018-439 

Förslag till säkerhetsskyddschef och ersättare 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Säkerhetsskydds
lagen (1996:627) handlar om skydd mot spioneri , sabotage och terrorism. 
Säkerhetsskyddet fokuserar på verksamhet som är av betydelse för rikets 
säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. I säkerhetsskyddet 
ingår; informationssäkerhet - som här syftar till att skydda sekretessbelagda 
uppgifter som rör rikets säkerhet, tillträdesbegränsning till känsliga 
handlingar eller verksamheter samt säkerhetsprövning av medarbetare som 
deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller skyddet mot 
terrorism 

Säkerhetsskydd innebär alltså att va~e kommun, landsting eller region ska 
vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets 
säkerhet. 

När det gäller säkerhetsskydd av information ges inte anvisningar om hur 
hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet ska skyddas i Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) , OSL, utan istället regleras detta i säkerhets
skyddslagstiftningen. 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner, 
landsting, regioner och helägda bolag, om det inte är uppenbart att det inte 
behövs, ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhets
skyddet. Säkerhetsskyddschefen ska i denna roll vara direkt underordnad 
kommun-, landstings- eller regiondirektören, respektive VD. 

För att veta vad som är skyddsvärt utifrån säkerhetsskyddslagen måste varje 
kommun, landsting, region och majoritetsägda bolag göra en kartläggning, 
en säkerhetsanalys. 

Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Warman till Nora 
kommuns säkerhetsskyddschef som i denna roll ska vara direkt underställd 
kommundirektören samt att Isabell Landström utses till ersättare. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

ÖD JM 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-08 83 

Lu § 70 dm ks2018-147 

Förslag till uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi 
för barnrättsperspektiv 

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s 
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den 
kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige 
antog och ratificerade, dvs godkände, barn konventionen i september 1990. 

Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga verksamheter har ansvar att 
implementera samt att tillämpa att barns rättigheter tillgodoses. Som ett stöd 
i implementering och tillämpning av barnkonventionen finns sedan 2010 en 
nationell strategi, Strategi för att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken 
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i 
Sverige. 

Nora kommun har antagit ett antal olika beslut om barnets rättigheter i 
barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden 2012, 
socialnämnden 2013 och kommunstyrelsen 2014. 

Sedan dessa beslut antogs har kommunen genomgått en organisations
förändring . Nora kommun består sedan 2015 aven förvaltning, kommun
förvaltningen och av två nämnder, kommunstyrelsen och individnämnden. 
Det saknas en kommunövergripande strategi kring arbetet med barnets 
rättigheter. 

Inför implementeringen av barnkonventionen som lag 2020 behövs bra 
kunskap om vilka krav FN:s konvention om barnets rättigheter ställer på 
politiska beslut och kommunala verksamheter. Det behöver påbörjas ett 
arbete för att omsätta densamma i verksamhetsplanering och vardagsnära 
arbetssätt och rutiner. 

Kommunen behöver ersätta de befintliga besluten från de olika nämnderna 
med en kommunövergripande strategi som bland annat innehåller 
implementering, kunskapshöjande insatser och systematisk uppföljning. 

Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören 
att utarbeta en övergripande strategi för implementering av FN:s konvention 
om barnets rättigheter, barnkonventionen. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-08 84 

Lu § 71 dnr ks2018-464 

Begäran om omfördelning av Nora kommuns totala borgens
åtagande för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB 

VD för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB har lämnat en skrivelse i 
ärendet. Nora kommun har ett borgensåtagande för de två bolagen på totalt 
620 miljoner kronor fördelat på 240 miljoner för Norabostäder AB och 
380 miljoner för Nora Fastigheter AB. 

Det totala engagemanget för de båda bolagen uppgår till 611 miljoner kronor 
där det finns ett outnyttjat borgensutrymme på 9 miljoner kronor. 

Norabostäder AB tittar på möjligheten att nyproducera sex parhus i Nora till 
en beräknad kostnad på ca 25 miljoner kronor. För ett sådant projekt 
beräknas behov av nyupplåning med 9 miljoner kronor. Det ryms inom 
tidigare beviljat borgensutrymme. 

För att kunna göra en nyupplåning i Norabostäder AB önskar styrelsen i 
bolagen att få göra en omfördelning av det totala borgensutrymmet om 
620 miljoner kronor. 

Bolaget föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Nora kommun såsom för 
egen skuld ingår borgen för Norabostäder AB:s låneförpliktelser upp till 
högsta belopp om 248 miljoner kronor samt för Nora Fastigheter AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 372 miljoner kronor. 

Förslaget innebär ingen förändring av Nora kommuns borgenåtagande 
gentemot bolagen. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-10-08 85 

Lu § 72 dnr ks2018-056 

Förslag till riktlinjer för diarieföring 

Regler för registrering av allmänna handlingar finns i kapitel 5 i offentlighet
och sekretesslagen (2009:400). Nora kommuns nu gällande riktlinjer antogs 
av kommunchefen 1996. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017, § 141, att anta 
Riktlinjer för styrdokument. Där framgår att riktlinjer ska antas av kommun
styrelsen. Administrativa avdelningen har därför reviderat riktlinjerna för 
diarieföring för att antas av kommunstyrelsen. 

Diarieförning innebär att en handling registreras på ett systematiskt sätt och 
får ett diarienummer. Genom diarienumret kan handlingen sedan enkelt 
spåras och hittas. 

I riktlinjerna framgår vilka handlingar som ska diarieföras och vilka som inte 
behöver diarieföras. Riktlinjerna underlättar för handläggarna i att hantera 
handlingar på ett korrekt sätt. 

Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till riktlinjer för 
diarieföring. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantrMesdatum Sida 

2018-10-08 86 

Lu § 73 dnr ks20 18-477 

Förslag till reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens verksamheter 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del 
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa. 
Timtaxan styr de övriga myndighetstaxor som nämnden har. Självkostnads
principen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att kommuner och 
landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller. 
Enligt kommunallagen och de speciallagar som gäller för nämnden, finns det 
möjlighet att finansiera en del av verksamheten med avgifter. 

Nämndens nuvarande timtaxa antogs att gälla från och med den 1 januari 
2014 och var då på 820 kronor. Genom indexuppräkning är taxan idag 
830 kronor. Timtaxan motsvarar inte dagens kostnader för den handläggning 
som genomförs. 

Konsekvenserna av detta är en bemanning som inte kan genomföra all tillsyn 
och kontroll som åligger nämndens verksamheter. Förvaltningen ligger också 
efter med andra arbetsuppgifter. Dessutom har det lett till en mycket slimmad 
organisation, vilket framförallt märks på arbetsmiljön och arbetsbelastningen 
som i sin tur lett till bristande stöd till samverkanskommunerna. 

Att ändra timtaxan är första steget i att se över nämndens alla taxor. Övriga 
taxor kommer att ses över under de närmsta åren. 

En taxehöjning kan öka nämndens intäkter vilket möjliggör för nämnden att 
ha kvar eller öka den kompetens och de uppdrag inom kontroll och tillsyn 
som nämnden ska göra. 

De beräkningar som ligger till grund för den nya timtaxan utgår från de 
kostnader förvaltningen har för en genomsnittlig handläggare när denne utför 
myndighetsarbete enligt en räknemodell från Sveriges Kommuner och 
Landsting. Kostnaderna skiljer sig inte nämnvärt åt mellan verksamheterna 
och därför blir timkostnaden samma för alla verksamheter. Förslaget till ny 
taxa ligger i nivå med andra kommuner och gemensamma nämnder i 
närområdet. Restidsersättning tillkommer i vissa kommuner, något som inte 
utgår för Samhällsbyggnad Bergslagens verksamheter. 

Timtaxan ligger till grund för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 
där det finns två taxebilagor. Den första taxebilagan hanterar avgifter för 
prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning och utgår från 
den faktiska nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet eller i 
förhållande till uppskattat tidsåtgång per ärende. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~(0 JM-
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-10-08 87 

Den andra taxebilagan hanterar fasta årliga tillsynsavgifter för miljöfarlig 
verksamhet som bygger på timtaxan. 

Den nya timtaxan beräknas innebära en intäktsökning på ca 400 000 kronor 
jämfört med år 2017 för ärendena inom miljöbalkens områden. Intäkts
ökningen möjliggör utökad bemanning i syfte att arbeta mot de mål som finns 
från både statligt och kommunalt håll. 

Timtaxan ligger också till grund för ny taxa enligt plan- och bygg lagen, där 
hela taxemodellen håller på att ses över. Detta kommer som särskilt beslut 
senare under hösten 2018 och kommer också påverka nämndens intäkter. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att de för varje kalenderår, 
dvs avgiftsår, får besluta att höja den föreslagna timtaxan med den procent
sats för det innevarande kalenderåret enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2018. 

Prisindex för kommunal verksamhet tas fram av Sveriges Kommuner och 
Landsting och är avsett att användas för kommunerna som underlag vid be
räkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Prisindexet tas 
frarn genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verk
samhet viktas till ett genomsnittligt pris. Timtaxan höjs i steg om jämna 
10 kronor per timme. 

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den 
anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldig het. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta ny timtaxa på 960 kronor för nämndens tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen att gälla från och med 
den 1 januari 2019 samt 

att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, för varje kalenderår, besluta 
att höja den föreslagna timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet som finns publicerad på 
Sveriges Kommuner och Landstings hemsida i oktober månad. Utgångs
punkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg 
om jämna 10 kronor per timme. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Protokollsutdrag till 
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2018-10-08 88 

Lu § 74 dnr ks2018-478 

Förslag till revidering av samverkansavtal för gemensam politisk 
nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och miljö
verksamheterna i kommunerna i norra Örebro län 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarar för tillsyn enligt plan- och 
bygg lagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, för samverkans
kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Nämnden har 
antagit en tillsynsplan för år 2018 där det framgår hur tillsynen ska bedrivas. 

Målet med byggnadsnämndens tillsyn är att se till att den byggda miljön 
uppfyller samhällets krav. Man ska se till att byggnadsverk, tomter och 
allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att 
olägenheter och olycksrisker inte uppkommer. Man ska också säkerställa att 
byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att 
samhällets lagar och regler följs. 

Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan har påbörjats utan starbesked 
eller tagits i bruk utan slutbesked ska byggnadsnämnden ta ut en bygg
sanktionsavgift. Varken nämnden eller samverkanskommunerna har 
beslutat hur byggsanktionsavgifterna ska hanteras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en handläggare som arbetar med tillsyn 
Kommunen får inte ta betalt för tillsynen och därför är det skattemedel som 
bekostar tillsynen. För att kunna få en kontinuitet i arbetet med tillsyn 
föreslås att de sanktionsavgifter som inkommer ska tillfalla nämnden. 

De eventuella överskott som blir efter årets avräkning går tillbaka till 
kommunerna i likhet med den rutin för återbetalning som finns i samverkans 
avtalet. Det innebär att överskottet fördelas efter kommunstorlek. Storleken 
på de eventuella sanktionsavgifterna går inte att specificera då tillsynsarbetet 
endast pågått en kort tid och det beror på vilka ärenden som handläggs. 

Samverkansavtalet gäller från 1 januari 2017. Följande tillägg föreslås under 
avsnittet Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet: 
Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt p/an- och bygg/agen, PBL, 
och p/an- och byggförordningen, PBF, tillfaller nämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har behandlat ärendet den 
19 september 2018, § 147. Nämnden föreslår samverkanskommunerna 
besluta om ovanstående tillägg i samverkansavtalet för gemensam politisk 
nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna för 
hantering av byggsanktionsavgifter. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 
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Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att införa ovanstående tillägg i 
samverkansavtalet samt att tillägget ska gälla från den 1 januari 2019. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Lu § 75 dnr ks2018-349 

Förslag till yttrande över handlingsplan för bred band 

Ett förslag till handlingsplan för bredband är framtagen av Region Örebro län 

Kommunstyrelsernas ordförande och kommuncheferna i kommunerna i norra 
Örebro län har föreslagit att ett gemensamt förslag till yttrande utarbetas av 
kommunernas IT-ansvariga med IT-chefen i Lindesbergs kommun som 
sammankallande. 

De IT-ansvariga anser att handlingsplanen är informativ och i stort beskriver 
förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Det som saknas i planen är förslag 
på hur regionen och kommunerna ska locka bredbandsaktörerna att vilja 
investera i regionen. 

Följande tre delar bör föras in i handlingsplanen enligt de IT-ansvariga: 

Plan för hur bredbandsaktörer stimuleras att investera i regionen. 

Regionen och kommunerna arbetar tillsammans med stödpengar samt 

Tillgången tilf bredband behöver tydliggöras i gemensamma planer, vilket 
kan underlätta vid ansökan om stöd. 

Remissvaret innehåller en beskrivning av nuläget och följande slutsatser. 

Om handlingsplanen antas bör arbetet koncentreras på att stimulera 
marknaden vilket kan göras på flera sätt. Till exempel genom att påverka 
beslutsfattare med krav på utbyggnad av telekommunikation som hanterar 
100 MbitJs när sändningstillstånd beviljas av Post- och telestyrelsen. 

Vidare behövs ett ökat statligt investeringsstöd för att bredbandsaktörerna 
ska vilja investera i landsbygden. Det finns miljö- och tidsvinster med en 
stabil väl fungerande infrastruktur på landsbygden, inte minst för 
omvårdnadssektorns behov. 

Invånarna på landsbygden får samma möjlighet som de som bor i tätorterna 
och städerna när det gäller de snabbt växande digitala möjligheterna och 
skyldigheterna. Landsbygdens invånare ges också möjlighet att kunna leva 
och verka på landsbygden genom att bland annat säkra vård och omsorg 
samt distansarbete. 

Utan bredbandsutbyggnad hamnar de som bor på landsbygden i ett digitalt 
utanförskap och det minskar möjligheterna till en levande landsbygd. 
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Ett välfungerande bred band tillsammans med en väl fungerande plan för 
digitalisering öppnar möjligheter för kommunala, regionala, nationella och 
internationella digitala lösningar. 

Förslaget till kommunstyrelsen är att ställa sig bakom förslaget till yttrandet 
och överlämna det till Region Örebro län såsom eget yttrande. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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Förslag till uppdrag till Norabostäder AB att starta ett nätverk för 
fastighetsägare 

Kommundirektören har lämnat den 26 september 2018 en skrivelse i 
ärendet. I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står att varje 
kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet ska vara 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande 
kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. 
Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det 
befintliga beståndet. 

Nora kommuns vision sammanfattar ambitionen med kommunens plan för 
bostadsförsörjning: "Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 
13 000 invånare år 2030". 

Fler invånare är en viktig faktor för att kommunens skatteunderlag ska vara 
stabilt. Hållbarhet är därför ett av kommunens målområden och två av målen 
inom detta område är "En ansvarsfull ekonomisk hushållning som skapar 
utrymme för utvecklingsreformer" samt "En offensiv och ansvarstagande 
strategi som säkerställer att nödvändiga nyinvesteringar görs". För att 
kommunen ska nå visionen behöver befolkningen öka årligen och för att det 
ska vara möjligt behövs fler bostäder. 

Tillgång på bostäder som är bra för barn och barnfamiljer är särskilt viktiga. 
Faktorer som inverkar på familjers beslut att flytta och bo i Nora kommun är 
erbjudande om attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer. Samtidigt har 
Nora kommun bra och nära kommunikationsmöjligheter till närliggande 
kommuners utbud av arbetsplatser och studiemöjligheter. 

För att uppnå målen för bostadsbyggande och utveckling av bostads
beståndet krävs samarbete mellan kommunen, kommunens bostadsbolag 
Norabostäder AB och privata fastighetsägare. Samarbetet bör formaliseras 
och ske i ett nätverk/råd och kan med fördel ledas av det kommunala 
bostadsbolaget. 

Förslaget till kommunstyrelsen är att uppdra åt Norabostäder AB att starta 
och driva ett nätverk/råd för bostadsförsörjningsfrågor i enlighet med angivna 
mål och styrdokument för Nora kommun. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
delta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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Förslag att bilda Familjesamverkansteam norr 

Socialchefen har den 20 september 2018 lämnat en skrivelse i ärendet. Den 
psykiska ohälsan ökar och är en stor utmaning för samhället. Ökningen av 
psykisk ohälsa bland unga är oroande och måste tas på stort allvar. 

Länsdelsgruppen i norra länsdelen tillsatte år 2017 en samordnare på 
50 procent samt en arbetsgrupp med representanter från en rad verk
samheter att arbeta med att utveckla insatser kring psykisk hälsa utifrån 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Arbetsgruppen gjorde en inventering som visade vilket stöd som finns och 
vad som saknas i länsdelen. Tre fokusområden valdes ut; Fysisk aktivitet för 
unga, Föräldraskapsstöd och att skapa en stödfunktion för samverkan 
liknande SAMBA:s verksamhet i Örebro. 

Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ska enligt lag samverka. Sam
verkan sker och fungerar många gånger väl. Samverkan är dock en svår 
konst och i mer sammansatta ärenden tenderar samverkan ofta att haverera 
då olika vårdgivare upplever en uppgivenhet och då förväntningarna på 
andra aktörer inte infrias. Barn, unga och familjer hamnar i kläm. Redan 
tungt ansatta individer lämnas att själva ansvara för samordning mellan en 
rad olika aktörerIvårdgivare. Konsekvenser av bristande samverkan kan vara 
ineffektivitet, risk för än svårare problematik och behov av långvariga 
insatser. 

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att var 
för sig tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner. Genom 
samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än de investerar. 

Arbetsgruppen för psykisk hälsa har, i linje med intentionen i överens
kommelsen om psykisk hälsa, tagit fram en modell för ett Familjesam
verkansteam i norra länsdelen. De fyra kommunerna och regionen delar på 
finansieringen för teamet på liknande sätt som t ex folkhälsoteamet. Inom 
regionen fördelas betalningsansvaret mellan primärvård, psykiatri och 
habilitering. Organisatoriskt ligger teamet under elevhälsan i Lindesbergs 
kommun. 

Länsdelsgruppen i Norra Länsdelen beslutade den 4 juni 2018 att anta 
viljeriktning i fråga om att skapa ett Familjesamverkansteam i norra läns
delen samt att lämna frågan vidare för beslut till berörda beslutsfattare. 

Arbetsgruppen föreslår att finansiering av verksamheten inledningsvis sker 
genom olika statsbidrag för ändamålet. Under förutsättning av att erforderliga 
beslut tas kan rekrytering av vård- och stödsamordnare påbörjas så snart 
som möjligt för att teamet ska kunna påbörja sitt arbete. 
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Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslaget om att starta ett Familjesamverkansteam i samverkan 
med norra länsdelar, under förutsättning att Region Örebro län också 
godkänner ett Familjesamverkansteam 

att finansiera Familjesamverkansteamet med riktade stimulansmedel och 
statsbidrag 

att planering av verksamheten görs under ledning av enhetschef vid elev
hälsan i Lindesberg och att det görs på sådant sätt att en utvärdering kan 
ske samt 

att utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020, vad gäller verksamhetens 
innehåll och dess ekonomi, detta ska sedan utgöra beslutsunderlag för 
verksamhetens fortsättning. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter 
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av 
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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Kommundirektören informerar 

Kommunalråden önskar en stående punkt på dagordningen om personal
situationen i kommunen vad gäller vikariat, sjukskrivningar mm. 

Kommundirektören kontaktar personalchefen för att höra efter om det 
innebär mycket merarbete för att ta fram informationen. 

Enligt nya kommunallagen som gäller från 2018 är det frivilligt för 
kommunerna att annonsera kungörelsen till fullmäktiges möten i en 
ortstidning. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2017 att under 2018 annonsera 
sammanträdena i NA Bergslagsdelen samt på kommunens hemsida. Från 
och med 2019 sker kungörelse endast på kommunens digitala anslagstavla 
på hemsidan. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~0 /«-1 
Utdragsbestyrkande 



W NORA 
,.~ KOMMUN 

Närvaro-och omröstningslista 

Lednin~ sutskottet sammanträden den 8/10 2018 

s 

V 

M 

C 

LPo 

S 

V 

L 

Ledamöter 

Solveig Oscarsson 

Ulla Bergström 

Jonas Akerman 

Camilla Andersson Larsson 

Tom Rymoen 

Helena Vilhelmsson 

Göran Berggren 

Ersättare 

Hans Knutsson 

Per Andreasson 

Therese Hoikkala 

Ulf Wilder 

Antal 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I§ § 

slut Ja Nej Avs Ja Nej 

1 

1 

-
-
-
-

-

1 

3 

Av~ 


	Innehållsförteckning
	Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommun- styrelsen och kommun-     fullmäktige 2019
	Fastställelse av utdebitering för år 2019
	Förslag till säkerhets- skyddschef och ersättare
	Förslag till uppdrag att ta fram en kommun- övergripande strategi för barnrättsperspektiv
	Begäran om omfördelning av Nora kommuns totala borgensåtagande för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB
	Förslag till riktlinjer för diarieföring
	Förslag till reviderad timtaxa för Samhällsbyggnads- nämndenBergslagens verksamheter
	Förslag till revidering av samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och miljö- verksamheterna i kommunerna i norra Örebro län
	Förslag till yttrande över handlingsplan för bredband
	Förslag till uppdrag till Norabostäder AB att starta ett nätverk för fastighetsägare
	Förslag att bilda Familjesamverkans- team norr
	Kommundirektören informerar
	Närvaro-och omröstningslista

