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Förslag till revidering av attestreglemente för Nora kommun
Ekonomichefen har tagit fram ett förslag till revidering av kommunens
attestreglemente med anledning av förändringar i kommunens organisation
och i arbetssättet.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till revidering av attestreglementet för
Nora kommun.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Svar på motion 4/2012 om rötning av matavfall
Helena Vilhelmsson (C) överlämnade rubricerad motion på kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 4.
Motionären föreslog:
att Bergslagens Kommunalteknik får i uppdrag att utreda och ta fram förslag
för att kunna ta tillvara kommuninnevånarnas och näringsidkarnas
utsorterade matavfall för rötning och biogasproduktion.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
som därefter lämnade motionen till kommunchefen för beredning.
Kommunchefen har överlämnat motionen till Bergslagens Kommunalteknik,
BKT, för yttrande. BKT:s direktion har i november 2014 yttrar sig i ärendet.
Enligt yttrandet framgår att matavfall inom BKT:s verksamhetsområde
transporteras till Karlskoga för rötning av Biogasbolaget AB. Biogasen som
utvinns uppgraderas till fordonsgas och restprodukten till biogödsel.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Svar på medborgarförslag 4/2016 om hundrastgård
Helena Karlsson och Therese Lundmalm överlämnade förslaget på
fullmäktige den 13 april 2016, § 33.
Förslagsställarna föreslog:
att kommunen anlägger en hundrastgård, förslagsvis på Hagby Ängar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen som därefter lämnade förslaget till kommunchefen för
beredning.
Kommunchefen har överlämnat förslaget till Bergslagens Kommunalteknik,
BKT, för yttrande. BKT:s direktion har i november 2016 yttrar sig i ärendet.
Av yttandet framgår att investeringskostnaden för en enkel hundrastgård
uppgår till ca 220 000 kronor och driftskostnaden till ca 10 000 kronor per år.
BKT framhåller att en placering av hundrastgården bör väljas så att inte
boende blir störda. Vidare framhålls att det kan bli möjligt att, beroende på
utvecklingen, använda en del av Ängarna för ändamålet alternativt att
samverka med Föreningen Folkets Park i Nora för att använda parkområdet
som hundrastgård.
Planeringen för nya fotbollsplaner vid Hagby pågår. När dessa planer är
färdiga borde delar av Ängarna kunna användas som till exempel hundrastgård och det befintliga stängslet återanvändas vilket borde sänka
anläggningskostnaden.
Kommunchefen anser att om en hundrastgård är prioriterad kommunal
investering bör denna göras när den organiserade fotbollsverksamheten
vid Ängarna upphör. Kommunchefens föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att beakta investeringen i hundrastgård i kommunen budgetplanering så att denna kan genomföras när fotbollsplanerna vid Hagby är
färdigställd och medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på att
kommunstyrelsen beslutar återremittera förslaget till kommunchefen för att
utreda kostnaden för en hundrastgård vid Ängarna som kan tas i bruk före
sommaren. Ärendet ska sedan behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 8 mars.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
att återremittera ärendet till kommunchefen för att utreda kostnaden för en
hundrastgård vid Ängarna som kan tas i bruk före sommaren samt
att ärendet ska behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 8 mars

2017.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden
Krisledningsnämndens reglemente har reviderats med anledning av
kommunens förändring av nämndorganisationen samt ny lagstiftning.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till revidering av krisledningsnämndens reglemente

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnätet
Direktionen Bergslagens Kommunalteknik beslutade den 16 december 2016

§ 154, medlemskommunerna Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsber
att anta förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnätet.
Nyttjandetiden för ledningsnätet är för närvarande minst 50 år. Sedan år
2004 är avskrivningstiden för medlemskommunema 50 år. Äldre investeringar i ledningsnätet med en avskrivningstid på 33 år föreslås få en förlängd
avskrivningstid till 50 år.
De objekt som vid 2016 års utgång har ett bokfört värde förslår att från och
med 2017 skrivas av med det återstående antal år som är kvar till en total
avskrivningstid av 50 år. Detta medför en minskning av årlig kapitalkostnad .
För Nora kommuns del innebär det en minskad kostnad år 1 med 337 000
kronor.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnät.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB
Kommunchefen har i uppdrag att se över ägardirektivet med anledning av
förändring av organisationen då Nora Rådhus AB inte längre är aktivt.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, bolagets styrelse samt ledande tjänstepersoner från Nora kommun och Norabostäder AB har tillsammans tagit fram
ett förslag till reviderade ägardirektiv för Norabostäder AB.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Norabostäder AB.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till ägardirektiv för Nora Fastigheter AB
Kommunchefen har i uppdrag att se över ägardirektivet med anledning av
förändring av organisationen då Nora Rådhus AB inte längre är aktivt.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, bolagets styrelse samt ledande tjänstepersoner från Nora kommun och Nora Fastigheter AB har tillsammans tagit
fram ett förslag till reviderade ägardirektiv för Nora Fastigheter AB.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Nora Fastigheter AB.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Förslag till Medborgarlöfte - samverkan mellan Nora kommun
och Polisen
En samverkansöverenskommelse mellan Nora kommun och lokaIpolisområde Lindesberg har tecknats som gäller från 1 januari 2016 och som är
löpande och kan sägas upp av bägge parter. Syftet med överenskommelsen
är att minska brottsligheten och öka tryggheten genom strategisk och
operativ samverkan i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Utgångspunkten för samverkan ska utgöras aven gemensam lägesbild av
trygghet och brottslighet som i sin tur ska leda till att ett eller flera medborgarlöften kan ges till kommunens innevånare.
Beslutade medborgarlöften med åtaganden och åtgärdsplan ska följas upp
kontinuerligt genom dokumentation av respektive part samt redovisning i det
lokala välfärdsrådet som också beslutar när ett medborgarlöfte bedöms klart
att avslutas och slutredovisas.
Välfärdsrådet har vid möte den 21 november 2016 diskuterat ett första
medborgarlöfte. Medborgarlöftet bygger på en lägesbild som har tagits fram
genom dialog med kommunens och polisens personal, medborgardialoger
kring översiktsplan och grönplan samt genom ett medborgarmöte under
våren 2016. Medborgarlöftet behandlades på kommunstyrelsen den
14 december 2016, § 178.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet framkom yrkanden på
återremitteras och efter omröstning beslutade kommunstyrelsen att
återremittera ärendet för att klargöra Nora kommuns åtaganden.
Under januari månad har ett möte hållits mellan representanter för Nora
kommun och Polisen där man enats om ett tillägg i medborgarlöftet som
förtydligar vad en handlingsplan ska innehålla.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet informerar kommunpolisen
om sitt arbete i Nora och anledningen till varför polisen vill teckna medborgarlöften med kommunerna.
Efter diskussion enas ledningsutskottet om att ordföranden, oppositionsrådet, tf kommunchef och folkhälsostrategen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars ta fram förslag till ytterligare
förtydliganden i medborgarlöftet om Nora kommuns åtaganden.
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ledningsutskottet beslutar
att ge ordföranden i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den
1 mars, tillsammans med oppositionsrådet, tf kommunchefen och folkhälsostrategen, ta fram ytterligare förtydliganden om Nora kommun åtaganden.

l edningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till medborgarlöfte samt
att uppdra till välfärdsrådet att årligen, med start första kvartalet 2018,
återrapportera till kommunstyrelsen om pågående samverkansarbete och
resultatet av detta.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(lPo) på tillägg i medborgarlöftet enligt följande; socialtjänsten garanterar ett
aktivt förebyggande arbete mot riskgrupper rörande alkohol- och drogmissbruk på individ- och gruppnivå samt att socialtjänsten garanterar att på
individnivå arbeta för att erbjuda råd, stöd och vb vård för att minska brott,
alkohol- och narkotikamissbruk.
David Stansvik (V) yrkar på att en handlingsplan ska vara upprättad senast
den 31 december 2017.
Helena Vilhelmsson (e) yrkar på ändring i utskottets förslag så att välfärdsrådet får i uppdrag att kontinuerligt, med start i augusti 2017, återrapportera
till kommunsstyrelsen om det pågående samverkansarbetet och resultatet av
detta.
Ove Göthlin (SO) yrkar på att mätbara metoder av avloppsvattnet används
för att mäta droganvändning.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag med Helena
Vilhelmssons ändringsyrkande och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på övriga yrkanden och finner att de
avslås.
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till medborgarlöfte samt
att uppdra till välfärdsrådet att kontinuerligt, med start i augusti 2017,
återrapportera till kommunstyrelsen om pågående samverkansarbete och
resultatet av detta.
Ove Göthlin och Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för egna
yrkanden .
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Uppföljning av intern kontroll 2016
Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunstyrelsen
beslutade den 12 februari 2014 att granska följande områden:
• Anmälan av personregister till personuppgiftsombud
• Inköp och upphandling följer lagar och lokala regler
• IT-säkerhets policy följs
• Bevakning av uppsägningstid för avtal
• Tillämpning av investeringsregler
• Hantering av representation, logi, konferenser och resor.
Ansvariga chefer har rapporterat att inga awikelser från beslutade rutiner
inom de aktuella områdena förekommit under 2016.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Protokollsutdrag till
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Förslag till plan för intern kontroll 2017
Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Ett förslag till plan för
intern kontroll av kommunens verksamhet under 2017 har tagits fram för
följande områden.
Ekonomiavdelningen
• Beslutsattestförteckning
• Leverantörsfakturor
• Kontanthantering
• Investeringar
• Arkivering gällande ekonomiadministration
• Ramavtal.
Omsorg
• Genomförandeplaner för brukare
• Självservice avseende frånvaro för medarbetare.
Bildning
• Inbetalda barnomsorgsavgifter är korrekta
• Förskoleplats inom lagstadgad tid.
Personalavdelningen
• Korrekta nettolöner
• LAS-regler följs
• Atersökning av arbetsmarknadsstöd.
Kostorganisationen
• Livsmedelslagen följs
• Arbetsmiljöiagen följs
• Underhållsstatus på köksutrustning.
Tillväxt och utveckling
• Vattenkvalite i simhallen
• Föreningsbidragens användning.
Administrativa avdelningen
• Delegationsordningen följs och är aktuell.
• Allmänna handlingar registreras enligt lag och rutiner.

Justerares sign
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till plan för intern kontroll för år 2017 samt
att respektive verksamhet ska meddela resultatet av granskningen senast
under januari månad 2018.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) på att
det bör framgå till vem verksamheterna ska meddela resultatet av
granskningen.
Ordföranden informerar om att det är till kommunchefen som verksamheterna ska meddela sina resultat och att beslutet ska kompletteras med
detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till plan för intern kontroll för år 2017 samt
att respektive verksamhet ska meddela kommunchefen resultatet av
granskningen senast under januari månad 2018.

Justerares sign
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Bildningschefens förslag om att äska medel till fortsatt utveckling
av skolträdgården på Gyttorpsskolan
Bildningschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Under 2015
påbörjades ett arbete att anlägga en skolträdgård på Gyttorpsskolan. Arbetet
skedde i samarbete med Naturskyddsföreningen.
Projektet har varit framgångsrikt dels genom stort engagemang hos samtliga
inblandade och dels genom den positiva effekt det fått på elevers lärande i
synnerhet inom kunskapsområdet naturvetenskap.
Gyttorpsskolans ambition är att utveckla konceptet skolträdgård ytterligare.
Nora kommun har möjlighet att söka medel från Boverket motsvarande
samma belopp som kommunen satsar i projektet.
Bildningschefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett anslag med 50 000
kronor för den fortsatta satsningen i projektet då medlen inte bedöms kunna
frigöras inom ramen för Gyttorpsskolans budget. Under förutsättning att
Boverket beviljar ansökan om medel till projektet uppgår budgeten för att
vidareutveckla projektet då till 100 000 kronor.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden och David
Stansvik M bifall till förslaget.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Gyttorpsskolan ett anslag om 50 000 kronor för vidareutveckling av
skolträdgården samt
att medlen beviljas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) och
Bertil Roden (NP) bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Undertecknande av borgensförbindelser
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Margaretha Eriksson (S) eller
barn- och ungdomsutskottets ordförande Ulla Bergström (S) samt kommunchef Isabell Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger
Multanen eller ekonomichef Peter Warman eller personalchef Sofia
Dahlenus, att två i förening, förtroendevald och tjänsteman , på kommunens
vägnar underteckna borgensförbindelser.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Firmatecknare
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Margaretha Eriksson (S) eller
barn- och ungdomsutskottets ordförande Ulla Bergström (S) samt kommunchef Isabell Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger
Multanen eller ekonomichef Peter Warman eller personalchef Sofia
Dahlerus, att två i förening, teckna kommunens firma.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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dnr ks2017-054

Teckningsrätt för bank- och plusgirokonton mm
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse ekonomichef Peter Warman och vid förfall för honom controller
Thomas Johansson eller ekonom Annelie Jansson att i förening med
administratör Annika Carlsson eller administratör Lena Gunnarsson eller
administratör Lena Skogsmo teckna Nora kommuns och dess stiftelsers
samtliga bank- och plusgirokonton och att utkvittera till kommunen ställa
checkar och betalningsavier.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr ks2017 -064

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunsekreteraren har arbetat fram ett förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
En stor del av revideringen är med anledning av att kommunen anställt en
fastighetsstrateg som är ny delegat inom området mark- och fastighetsadministrativa frågor. Där finns också en ny punkt, 12.14: Beställning av
underhå//såtgärder, verksamhetsanpassning och nyinvesteringar i
verksamhets/oka/er.
Delegationsordningen innehåller ytterligare två nya punkter. Dels under
området Ekonomi övrigt, 6.13: Bes/ut om bidrag till Örebro Nämndemannaförening samt Yttranden, 14.5: Yttrande över ansökan om kameraövervakning.
Revidering har också gjorts vad gäller anställning av verksamhetschefer.
Anställningsdelegat var tidigare ledningsutskottet men eftersom det är
kommunchefen som har chefsansvaret för denna yrkesgrupp bör kommunchefen vara anställningsdelegat.
Revideringen innehåller också redaktionella ändringar.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att gOdkänna upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik M på
att under villkoren för punkterna 7:3 TiI/svidareanställning av verksamhetschefer och 7:4 Tidsbegränsad anställning av verksamhetschefer ska stå att
samråd ska ske med respektive utskottsordförande.
Ordföranden yrkar avslag på David Stansviks yrkande och yrkar i stället på
att samråd enbart ska ske med personalchef.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag med eget yrkande och
finner att de bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på David Stansviks yrkande och
finner att det avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas.
Protokollsutdrag till
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Följande omrösningsordning föreslås vilken godkänns. Den som bifaller
utskottets förslag med ordförandens yrkande röstar ja och den som bifaller
David Stansviks yrkande röstar nej.
Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit 14
ja-röster och 1 nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning med ordförandens ändringsyrkande.
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dnr ks2017-059

Begäran om yttrande gällande ansökan om plan besked för
kvarteret Busken 3, 4 och 5.
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har det från fastighetsägare
till Busken 3, 4 och 5, Nora kommun, kommit en ansökan om plan besked
avseende ändring av detaljplan. Skälet till ändring av detaljplan är enligt
ansökan att på området bygga flerbostadshus med cirka 30 lägenheter.
På Busken 3 finns idag en tvåvånings trävilla med lägenheter mot
Rådstugugatan . Ett antal garagebyggnader som är i dåligt skick finns idag
på Busken 4. På Busken 5 finns en verkstadsbyggnad, uppskattningsvis från
1920-talet, samt ett f.d. badhus som är i mycket dåligt skick.
Gällande detaljplan för fastigheten Busken 4 och 5 är Förslag till ändring av
stadsplanen för kvarteret Busken m.fI. i Nara stad, Örebro län, som vann
lagakraft i maj 1972. För Busken 3 är gällande detaljplan Del av kv. Busken
och del av kv. Vulkan, Nara kommun, Örebro län, som vann lagakraft i juni
1986.
Ett område i planen omfattas av planbestämmelsen q vilket innebär att
byggnaden inte får ändras på ett sätt som påverkar dess karaktär eller
anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska utformas med särskild
hänsyn till omgivningens karaktär.
Planområdet är beläget i Nora tätort, ca 300 meter söder om Rådhustorget.
Norr om planområdet går Tivoligatan, väster om Rådstugugatan, öster om
Rådmansgatan och söder om Herrgårdsgatan.
Planavdelningen bedömer att det är lämpligt att upprätta ny detaljplan med
hänsyn till nedan angivna skäl.
En förtätning i centrala lägen ses som fördelaktigt då staden förtätas.
Förtätning innebär att man bygger bostäder på olika typer av markytor samt
att befintlig infrastruktur kan nyttjas.
En omvandling av fastigheten Busken 4 och 5 från garage- och motorserviceändamål till bostad bidrar till en positiv bostadsutveckling för
kommunen då ansökan medför en förtätning i ett mycket centralt läge nära
till kollektivtrafik. Nora Resecentrum är beläget ca 200 meter nordost om
kvarteret Busken.
Detaljplanen bedöms inte påverka allmänna intressen eller strida mot Nora
kommuns översiktsplan.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande på
förfrågan kring planbesked senast den 24 februari 2017. Det ska tydligt
framgå om kommunen ställer sig positiv eller negativ till upprättande
av detaljplan samt eventuell motivering till ställningstagandet.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig positiv till upprättande av ny detaljplan för Kv. Busken 3, 4
och 5.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 18
Sbu § 2

Sammantradesdatum

Sida

2017-03-01

27

dnr ks2012-035

Svar på motion 2/2012 om översyn av tillåten parkering i
centrala Nora
Jan Rylander (NP) överlämnade rubricerad motion vid fullmäktiges
sammanträde den 29 februari 2012 under § 2.
Jan Rylander föreslog att en översyn ska göras av tiderna för parkering i
centrala Nora. Förslaget motiveras främst av att underlätta för turister att
parkera i Nora.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 18 april 2012, § 53, att
överlämna motionen till kommunchefen för beredning.
Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen. Motionen har lämnats
till Bergslagens Miljö- och byggnämnd (BMB) för yttrande. BMB har i beslut
den 13 augusti 2015 bedömt att frågan inte längre är aktuell då tiderna för
parkering på Torget ändrats från två timmar till sex timmar och
24-timmarsparkering införts såväl vid resecentrum som vid Skojarbacken.
Kommunchefen föreslår samhällsbyggnadsutskottet att motionen ska avslås
Under ärendets behandling enades samhällsbyggnadsutskottet om att
motionen istället ska anses besvarad.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr KS 2016-653

Stödjande av byggnadsminnesförklaring av Järle Kvarn
Naturvårdsverket äger dammanläggning, kvarnbyggnad och ruinområdet
efter Järle bruk med anor från mitten av 1500-talet i Järle. Området är naturreservat och klassat som riksintresse för kulturmiljövården och utgör
dessutom ett så kallat natura 2000-område enligt EU:s lagstiftning.
Ägaren planerar nu en utrivning av dammen för att tillgodose EU:s vattendirektiv och se till att anläggningen får de tillstånd som lagstiftningen idag
sägs kräva. Det förslag som förordas innebär en mycket drastisk förändring
av kulturmiljön inom hela området kring Järle kvarn.
Enligt kulturmiljöiagens (KLM) fjärde paragraf kan "alla och envar" väcka
fråga om byggnadsminnesförklaring aven byggnad eller anläggning av
kulturhistoriskt värde.
Hembygdsföreningen Noraskog har den 2 november 2016 beslutat att hos
Länsstyrelsen i Örebro län väcka frågan om en byggnadsminnesförklaring av
dammanläggning, kvarnbyggnad och rester av äldre industribyggnader och
anläggningar inom området.
Området tillhör et! av åtta områden inom kommunen med riksintresse för
kulturmiljövården och är särskilt omnämnt i kommunens nu utställda förslag
till översiktsplan.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att stödja Hembygdsföreningen Noraskogs hemställan om att Järle kvarn
med tillhörande anläggningar ska bli föremål för byggnadsminnesförklaring.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson
(e) bifall till förSlaget av miljöskäl.
Ordföranden, Pi a-Ma ria Johansson (LPo) , Tom Rymoen (M) , Birgitta Borg
(L), Bertil Roden (NP), Hans Knutsson (S) , David Stansvik (V) och Ove
Göthlin (SO) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr ks2016-417

Förslag att genomföra retroaktiv avgifts kontroll inom
barnomsorgen
Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2016, § 119, att ge
bildningschefen i uppdrag att genomföra en förstudie gällande retroaktiv
avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter.
Under hösten 2016 genomfördes förstudien utifrån 2015 års placeringar.
Förstudien visar att Nora kommun skulle inbringa ungefär 400 000 kronor
per år om retroaktivavgiftskontroll skulle införas.
Bildningschefen föreslår därför barn- och ungdomsutskottet att föreslå
kommunstyrelsen att gå vidare och införa retroaktivavgiftskontroll inom
barnomsorgen i Nora kommun.
Barn- och ungdoms utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att införa retroaktivavgiftskontroll inom barnomsorgen i Nora kommun.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ulla Bergström (S)
bifall till utskottets förslag samt att den retroaktiva avgiftskontrollen sker från
2015 och fortsättningsvis tills kommunstyrelsen tar nytt beslut i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag samt tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Kommunstyrelsen beslutar
att införa retroaktivavgiftskontroll inom barnomsorgen från och med år 2015
samt
att retroaktivavgiftskontroll fortsätter tills kommunstyrelsen fattar nytt beslut.
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dnr ks2017-122

Fyllnadaval: ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att som ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet välja Anita Rundqvist (S),
Kolmätargatan 8, 713 32 Nora.
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dnr ks2017-122

Fyllnadsval: ny ledamot i samhällsbyggandsutskottet t.o.m 2018
Susanne Forsberg (e) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen
att som ny ledamot i samhällsbyggnadsutskottet välja Birgitta Borg (L),
Skrikarhyttan 305, 713 92 Gyttorp samt
att Susanne Forsberg, Vita Gården, Klacka Lerberg 336, 713 93 Nara, väljs
som ersättare efter Birgitta Borg.

~

Justerares sign

gD

~

~

Protokollsutdrag till

'De... ~CI...

~~U~~irn~g~Sb~e=s~~~~a~nd~e--~~~-L--------~ ~

?~CWJ

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 23

Sammantradesdatum

Sida

2017-03-01

32

dnr ks2017-122

Fyllnadsval: ny vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
t.o.m 2018
Rickard Pettersson 0/) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen samt
att som ny vice ordförande välja Birgitta Borg (L) , Skrikarhyttan 305,
713 92 Gyttorp.
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Ks § 24

Delgivningar
1.

2017-01-25. Region Örebro län - Beslut om utbetalning av Citybanemedei avseende väderskydd och cykeltak vid Nora station.
(dnr ks2009-1 04)

2.

2016-11 ,12. Dalkarlsbergs lokala föräldrastyrelse - Protokoll fört vid
den 15 november och 24 november 2016. (dnr ks2015-214)

3.

2016-12-20. Skolverket- Beslut om statsbidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
i kommuner som tillämpar maxtaxa för år 2016. (dnr ks2016-003)

4.

2016-12-02, 28, 2017-01-02,10,16,02-16. Ekonomiavdelningen Avslutsrapporter för investeringar. (dnr ks2016-074)

5.

2016-12-16. Skolverket - Beslut om statsbidrag för undervisning under
sport-, påsk- och höstlov 2016. (dnr ks2016-197)

6.

2016-12-08. Svea Hovrätt, Mark- och miljödomstolen - Beslut om
avslag på prövningstillstånd. (dnr ks2016-294)

7.

2016-12-19. Lindesbergs kommun - Protokollsutdrag § 241 från
kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2016 om avtal
mellan kommunerna Lindesberg och Nora om sambyggnation av
distributionsnät för dricksvatten. (dnr ks2016-394)

8.

2017-01-23,25. Förvaltningsrätten i Karlstad - Beslut om överklagat
beslut av kommunfullmäktige den 7 december 2016, § 174.
(dnr ks2016-394)

9.

2016-12-12. IVO - Beslut från verksamhetstillsyn om nattbemanning på
Hagby ängars äldreboende. (dnr ks2016-403)

10. 2016-12-12. IVO - Beslut från verksamhetstillsyn om nattbemanning på
Tullbackagårdens särskilda boende. (dnr ks2016-404)
11 . 2017-01-24. TRV - Beslut om tillstånd att utföra ledningsarbete inom
vägområde väg 763, As. (dnr kd2016-437)
12. 2016-11-30. Bergslagens Kommunalteknik - Direktionens beslut, § 135,
från sammanträde den 18 november 2016. Kommentaren till revisions
rapport om granskning av delårsrapport, perioden 1 januari till 30 juni
2016. (dm ks2016-515)
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13. 2017-01-02. Skrivelse om vindkraftspark i Siggebohyttan.
(dnr ks2016-562)
14. 2016-11-24. För kännedom: Länsstyrelsen - Tillstånd att ta bort del av
fornlämning Nora 164:1 inför byggnation inom kvarteret Mars 16.
(dnr ks2016-597)
15. 2017-01-30. Samhällsbyggnad Bergslagen - Förbundschefens yttrande
om handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat,
Statens geotekniska institut. (dnr ks2016-609)
16. 2016-12-02. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut till E.On Sverige AB
om samråd enligt miljöbalken och kulturmiljöiagen för byte av befintlig
markkabel för el i fastighet Nora 1: 1. (dnr ks2016-612)
17. 2016-12-02. Region Örebro län - Avsiktsförklaring för fortsatt samverkan
inom folkhälsoområdet. (dnr ks2016-613)
18. 2016-12-05. För kännedom: Länsstyrelse - Beslut till Fibergruppen i
Sverige AB om föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt
kulturmiljöiagen för nyanläggning av markkabel för fiber mellan Bovik
och Bergsmanshyttan. (dnr ks 2016-614)
19. 2016-12-05. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till E.On Elnät
Sverige AB om samråd enlig miljöbalken och kulturmiljöiagen för
rasering av luftledning och nedläggning av markkabel mellan
Timanshyttan och Holmshyttan. (dnr ks2016-615)
20. 2017-01-25. För kännedom: Länsstyrelsen Stockholm - Beslut till
Riksbyggen Ek Förening, Stockholm, om tillstånd för kameraövervakning , drönare. (dnr ks2016-623)
21. 2017-02-09. För kännedom: Länsstyrelsen Stockholm - Beslut till
Norssecraft Geo Seuvey AB, Sollentuna, om tillstånd för kameraöver
vakning , drönare. (dnr ks2016-628)
22. 2016-12. Beslut för skolpeng 2017. (dnr ks2016-636)
23. 2016-12-22. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd - Protokollsutdrag,
§ 160, från nämndens sammanträde den 15 december 2016. Väjnings
plikt för Trängkårsvägen . (dnr ks2016-644)
24. 2016-12-22. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd - Protokollsutdrag,
§ 161, från nämndens sammanträde den 15 december 2016. Förbud
att stanna och parkera på Kungsgatan. (dnr ks2016-645)
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25. 2016-12-22. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd - Protokollsutdrag,
§ 162, från nämndens sammanträde den 15 december 2016. Parkering
på Vargtorpsvägen. (dnr ks2016-646)
26. 2017-02-15. Naturvårdsverket-Anteckningarfrån möte om Järle kvarn
den 16 november 2016. (dnr ks2016-653)
27. 2016-12-29. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till E.On Elnät
Sverige AB om samråd enligt miljöbalken och kulturmiljöiagen för byte
av befintlig luftledning för el kring Nedre Håkansboda på fastigheten
Vassland 2:11. (dnr ks2016-657)
28. 2017-01-09. Bergslagens Kommunalteknik - Utdrag, § 145, ur protokoll
från direktionens sammanträde den 16 december 2016. Förslag till
budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive
internkontrollplan. (dnr ks2017-016)
29. 2017-02-24. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Polismyndigheten
om tillstånd till kameraövervakning. (dnr ks2017-033)
30. 2017-02-08. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till One Nordic AB
om tillstånd att ta bort del av fornlämning Nora 164: 1 inför anläggande
av markkabel för el inom kvarteret Hägern och Pelikanen.
(dnr ks2017-093)
31 . 2017-02-14. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till E.On Elnät
Sverige AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 6: 1.
(dnr ks2017-098)
32. 2017-02-14. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag, § 7,
från protokoll från direktionens sammanträde den 3 februari 2017.
Förslag till utbyggnads- och sambyggnasplan, VA. (dnr ks2017-099)
33. 2017-02-24. För kännedom: Statens offentliga utredningar- Till
samtliga kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting - Möjlighet till
dialog med Utredningen om kommunal planering för bostäder.
(dnr ks2017-130)
34. 2017-02-27. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till E.ON Elnät
Sverige AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 9:1.
(dnr ks2017-131)
35. 2017-02-28. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till TrackOptic
Sweden AB - Tillstånd till kameraövervakning. (dnr ks2017-132)
36. 2017-01. Lokal föräldrastyrelse, Dalkarlsbergs förskola/fritidshem Protokoll från sammanträde den 24 januari 2017.
Justerares sign
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37. 2016-11-29,30. Bergslagens Kommunalteknik - Protokoll samt utdrag
§§ 129-130 från direktionens sammanträde den 18 november 2016.
38. 2016-12-05. Nerikes Brandkår- Protokoll från direktionens samman
träde den 1 december 2016.
39. 2016-12-14. Region Örebro län - Protokoll från det regionala
samverkansrådets sammanträde den 9 december 2016.
40. 2016-12-19. Bergslagens Kommunalteknik - Protokoll från direktionens
sammanträde den 16 december 2016.
41. 2016-12-20. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från
nämndens sammanträde den 6 december 2016.
42. 2016-12-22. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd - Protokoll samt
utdrag, § 170, från nämndens sammanträde den 15 december 2016.
43. 2017-01-02,09. Bergslagens Kommunalteknik - Protokoll från
direktionens sammanträde den 16 december 2016.
44. 2017-01-20. Samhällsbyggnadsnämnen Bergslagen - Protokoll från
nämndens sammanträde den 17 januari 2017.
45. 2017-01-30. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Utdrag, § 1, från
protokoll från nämndens sammanträde den 18 januari 2017.
46. 2017-02-07. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde den
3 februari 2017 för specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd
och vård.
47. 2017-02-09. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde den
3 februari 2017 för regionalt samverkansråd.
48. 2017-02-14. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll från
direktionens sammanträde den 3 februari 2017.
49. 2017-02-16. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Utdrag, § 5, från
nämndens sammanträde den 8 februari 2017.
50. 2017-02-22,23. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll och
utdrag, §§ 33-34, från sammanträde den 16 februari 2017.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Justerares sign
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Ks § 25

Delegationsbeslut
1.

2016-12-13. Kommunchefen - Beslut om attestanter. (dnr ks2016-073)

2.

2017-01-09,18. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende. (dnr ks2016-394)

3.

2016-11-24. Kommunchefen - Beslut om avslag på begärand om
utlämnande av allmän handling. (dnr ks2016-590)

4.

2016-12-01. Kommunchefen - Beslut om avslag om begäran om
utlämnande av allmän handling. (dnr ks2016-605)

5.

2016-12-28. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut om tillförordnad
kommunchef till dess ordinarie kommunchef börjar sin anställning.
(dnr kS2016-627)

6.

2016-12-20. Kommunchefen - Yttrande över ansökan om tillstånd till
kameraövervakning. (dnr ks2016-633)

7.

2016-12-20. Kommunchefen - Yttrande över ansökan om tillstånd till
kameraövervakning. (dnr ks2016-634)

8.

2016-12-20. Bildningschefen - Beslut om skolpeng 2017.
(dnr ks2016-639)

9.

2016-12-30. Kommunstyrelsens ordförande - Brådskande ärende.
Beslut om gratis broddar till alla Norabor födda år 1952 och tidigare.
(dnr ks2016-655)

10. 2017-02-22. Utvecklingschefen - Beslut om bifall av bidragsansökan till
Bergslagsspelen 2017. (dnr ks2017-048)
11 . 2017-01 -30. Kommunchefen - Beslut att utse attestanter och ersättare
år 2017. (dnr ks2017-066)
12. 2017-02-16. Tf kommunchefen - Beslut att utse attestanter och
ersättare. (dnr kS2017-066)
13. 2017-02-07,13,16,22. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapport för
investeringar. (dnr ks2017-088)
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.
Justerares sign
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Ks § 26

Delegationsbeslut, utskottens beslut
1.

Ledningsutskottets beslut 2017-02-15 §§ 17-18

2.

Barn- och ungdomsutskottets beslut 2017-02-14 §§ 2-6

3.

Socialutskottets beslut 2017-02-14 §§ 1-5

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

Justerares sign

Utdragsbeslyrkande

Protokollsutdrag till
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Eleonore Karlsson
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