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Kf§ 44 dnr ks 2017-357 

Interpellation om hantering av nya ersättningsregler för bistånd 
enligt socialtjänstlagen 

Camilla Andersson Larsson (V) ställer följande frågor till individnämndens 
ordförande Margaretha Eriksson (S). 

På vilket sätt säkerställer individnämndens ordförande att de nya ersättnings
reglema inte påverkar bamens rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen? 

På vilket sätt säkerställer individnämndens ordförande att de ekonomiska 
förutsättningama inte ska påverka socialsekreteramas bedömning om vad 
som är barnens bästa? 

Individnämndens ordförande besvarar interpellationen vid fullmäktiges nästa 
sammanträde, den 27 september 2017. 
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Fråga om konstgräs plan 

Sofie Semstrand (e) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande vilket godkänns. 
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Vilka miljöskyddsåtgärder vidtas i samband med planering, uppförande 
och drift av konstgräsplaner i anslutning till Hagbyån? 

Tänker man använda sig av kokosgranulat i stället för plastldäcks
granulat vid anläggande och drift? 

Om inte, hur ska man förhindra att plastgranulat hamnar i vattendraget 
och senare blir till mikroplastföroreningar i Östersjön? Genom att sila 
bort granulatpartiklar i dräneringsvattnet i ett slutet dräneringssystem? 

Ska dräneringsvattnet från fotbollsplan och snöupplag återanvändas för 
att minska överutnyttjande av vattenresurser? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna vid fullmäktiges nästa 
sammanträde, den 27 september 2017. 
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Kf § 46 dnr ks2017-371 

Information från beredningen för välfärd 

Beredningens ordförande informerar om att beredningen har arbetat 
fram ett förslag till vision och strategier inom det barn- och ungdoms
politiska området. 

Förslaget skickas ut till partierna för synpunkter under juni månad och 
eventuella synpunkter lämnas senast den 1 oktober 2017. 

Under remisstiden ska dialogmöten med ungdomar hållas. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på interpellation om läns pendeln 
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Tom Rymoen (M) överlämnade följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande på fullmäktige den 15 mars 2017, § 3. 

Vad har gjorts sedan styrgruppen för Länspendeln lades ner? 

Var står vi idag? 

Hur ser planen för framtiden ut? 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden 
om att det framförts önskemål om att ärendet ska fly1tas till nästkommande 
fullmäktige, den 15 juni 2017, på grund av att interpellanten inte har möjlighet 
att delta på dagens sammanträde. Fullmäktige godkänner detta. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet tas upp på nästa fullmäktigesammanträde, den 15 juni 2017. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande interpellationen enligt följande. 

I flera överläggningar mellan representanter för Region Örebro län, Örebro 
kommun och Nora kommun har diskussioner förts om villkoren för att 
förverkliga Länspendeln. Jag bedömer att det finns ett stort intresse från de 
som deltagit i överläggningarna att göra verklighet av Länspendeln. Ä ven 
från andra kommuner i södra länsdelen har ett starkt stöd för Länspendeln 
uttryckts. 

Region Örebro län har i ett tjänstemannaförslag till utformning av den 
kommande Länstransportplan 2018-2029 återigen tagit upp frågan om en 
Länspendel. Det har inneburit ett intresse att se över vilka utredningar som 
har tagits fram under åren och utredningarnas relevans, både till innehåll 
såväl som till framtagna kalkyler som de presenterat. 

Av den anledningen pågår en överläggning om att ett uppdrag ska ges till ett 
konsultföretag att se över äldre utredningars relevans. I uppdraget ska också 
en analys göras på vilka tekniska brister som kan föreligga på järnvägs
sträckan mellan Nora och Örebro i relation till de olika ägarformerna som 
gäller för den aktuella järnvägssträckningen. 

Protokollsutdrag till 
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Vidare finns anledning att undersöka juridiken kring en framtida jämvägs
förbindelse mellan ortema. Det med anledning av att det finns flera olika 
delar av jämvägens infrastruktur i form av jämväg och byggnader i 
anslutning till den. Dessutom maste man lösa fragan om signalsystemen 
för de olika delarna. 

Förutom Region Örebro län som är huvudman för kollektivtrafiken och 
ansvarig för beslut om Länstransportplanen, sa berör järnvägen fragor av 
stor angelägenhet för kommunerna Örebro och Nora saväl som för fler 
kommuner i södra länsdelen. 

Det har natts samsyn i frågan mellan aktuella intressenter och en 
kompletterande utredning rörande en framtida Länspendel kommer att 
genomföras och därefter inga i den Länstransportplan som kommer att 
gälla fran 2018. 

Tom Rymoen (M) tackar för svaret. 

Birgitta Borg (L), Jasmine Ivarsson (MP), David Stansvik (V) och 
John SundelI (KO) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 48 dnr ks2017-291 

Svar på interpellation om Vätternvatten 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande på fullmäktige den 17 maj 2017, § 30. 

1. På vilket vis försäkrar sig de minoritetsstyrande i Nora kommun att 
Vättemvattenprojektet är den enda rätta vägen att gå för framtida vatten 
till invånarna i Nora när vårt vattenbehov redan är säkrat? 

2. Vilka seriösa utredningar har man gjort för att eventuellt säkra upp 
alternativ till det dyra Vätternvattnet? 

3. Om utredningar inte finns - Kommer ni att beställa en sådan utredning av 
Samhällsbyggnad Bergslagen? 

4. Kostnaden för en abonnent som gör av med 150 kubikmeter vatten ligger 
idag på 5 600 kronor per år. Hur mycket kommer vattentaxan per år att 
bli för en motsvarande förbrukning efter att vi tar vatten från Vättern? 

5. Anser ni det vara en rimlig ökning för våra abonnenter och marknads
föring av Nora med tanke på det vatten vi redan har och de investeringar 
vi står inför? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2017. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande interpellationen enligt följande. 

1. Ett ställningstagande för beslut blir det i september i år. Förslag är 
att ge Samhällsbyggnad Bergslagen i uppdrag att se över eventuellt 
andra lösningar för vattenförsörjning med kostnadsberäkningar för 
investeringar och underhåll med hållbarhetsperspektiv och 
långsiktighet. 

2 Lindesbergsåsen har undersökts och bedömts när det gäller vatten
kvalitet och kvantitet. Norr om Lindesberg har det genomförts prov
pumpningar. SÖder om Lindesberg och ett antal ställen kring 
Norasjön har kvalitetsbedömts och riskbedömts. 

Mogetorps vattentäkt har undersökts av Örebro kommun. 

Övriga vattentäkter som finns på längre avstånd är bedömda efter 
kartmaterial i samband med vattenförsörjningsplan. 

Protokollsutdrag till 
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3. Se svar på fråga 2. 

4. En uppskattning av höjningen som orsakas aven investering i 
Vätternvattenprojektet är beräknat av projektet och redovisades på 
kommunfullmäktige i maj. En ökning på ca 125-160 kronor i 
månaden för en förbrukning om 150 m3

, typhus A 

5. Det är viktigt att ta fram fakta på vad underhåll och investeringar kommer 
att kosta oss framöver på den befintliga vattenförsörjningen vi har idag 
och reseNvatten. Vi måste ta med i beräkning långsiktighet, högre ställda 
krav på dricksvattenrening och distribution. 

Ur marknadsföringssynpunkt är det viktigt att säkra vår vattenförsörjning 
med bra kvalite på vårt dricksvatten. 

Monika Aune, Jasmine Ivarsson (båda MP), Håkan Kangert, Tom Rymoen 
(båda M) , Margaretha Eriksson, Hans Knutsson, Ulla Bergström 
(samtliga S) , Camilla Andersson Larsson, David Stansvik, Jan Larsson 
(samtliga V), Rutger Ahlbeck (NP) och Ove Göthlin (SO) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Arsredovisning 2016 för Bergslagens Kommunalleknik 
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Direktionen har den 31 mars 2017, § 32, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2016 för Bergslagens Kommunalteknik. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Ordföranden deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Revisionsberättelse för Bergslagens Kommunalteknik för år 2016 

Revisorerna har granskat verksamheten för år 2015. Granskningen har 
genomförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente. 

Revisorerna har ansvar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt 
enskilda ledamöter ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja förbundsdirektionen för Bergslagens Kommunalteknik 
ansvarsfrihet för år 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar enl igt utskottets förslag. 

Ordföranden samt John SundelI (KO) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet framför Rutger Ahlbeck 
(N P) att man måste ta hänsyn till de synpunkter som revisorerna framför i sin 
redogörelse. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Solveig Oscarsson , Hans Knutsson (båda S) och John SundelI (KO) deltar 
inte i handläggning och beslut på grund av jäv. 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2017 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner 
och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2017. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Håkan Kangert 
(M) utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunchefen informerar om det pågående arbetet med att se över rutiner 
för att besvara motioner och medborgarförslagen i enligthet med kommunal
lagen. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

• 

Kf§ 52 
Ks § 65 
Lu § 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-15 

dnr ks 2016-230 

Svar på medborgarförslag 4/2016 om hundrastgård 

Helena Karlsson och Therese Lundmalm överlämnade förslaget på 
fullmäktige den 13 april 2016, § 33. 

Förslagsställarna föreslog: 
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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 överlämnade förslaget till dåvarande Bergslagens 
Kommunalteknik, BKT, för yttrande. Direktionen för BKT yttrade sig ärendet 
i november 2016. 

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 framhöll att en placering av hundrastgården bör väljas så att inte 
boende blir störda. Vidare framhölls 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 ansåg att om en hundrastgård är prioriterad kommunal 
investering bör denna göras när den organiserade fotbollsverksamheten 
vid Ängarna upphör. Kommunchefens föreslog att kommunfullmäktige skulle 
besluta att beakta investeringen i hundrastgård i kommunen budget
planering så att denna kan genomföras när fotbollsplanerna vid Hagby är 
färdigställd och medborgarförslaget därmed skulle anses besvarad. 

När kommunstyrelsen i mars 2017 behandlade ärendet beslutades att 
ärendet skulle återremitteras till kommunchefen för att utreda kostnaden för 
en hundrastgård vid Ängarna som kan tas i bruk före sommaren . 

I---,J""U7st,,-~,",arc-e,",s S",ig7n.,..c.,~ III'_ J.--'IlJ.iL..=JL ___ '-__ f __ ---f p~;;r;i~s~ Llo.reM--
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Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att man 
efter kontakt med förslagsställarna kommit överens om att det är en hund
aktivitetsplats som behövs och därför yrkar ordföranden på att med borgar
förslaget avslås. 

Kommunstyrelsen behandlar ett förslag till hundaktivitetsplats på sitt 
sammanträde den 30 maj 2017. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på motion 7/2013 avseende alla barns rätt till 30 timmars 
förskola 

Gabrielle Peteri (tidigare FP), Ulf Wilder (L) och Birgitta Borg (L) över
lämnade motionen på kommunfullmäktige 2013-04-11, § 30. 

Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska ta ett inriktningsbeslut om 
att ge alla barn i Nora rätt till trettio timmar/vecka i förskola , att förläggningen 
av timmarna barnet är på förskolan utgår från barnet och inte verksamheten 
samt att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna utifrån 
förslagen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-22, KS § 75, att överlämna motionen 
till barn- och utbildningsnämnden som 2013-08-28, § 72, beslutade att lämna 
den till förvaltningschefen (bildningschefen) för beredning. Bildningschefen 
har överlämnat ett förslag till svar på motionen. 

Förslaget skulle innebära en möjlighet till fördubbling av antalet timmar för de 
barn i åldern 3-5 år som idag har avgiftsfri förskola och att de barn 1-3 år 
som idag är betalande men har mindre än 30 timmar/vecka erbjuds avgiftsfri 
förskola. Det skulle beröra ungefär 185 av de i dag drygt 490 barn som är 
placerade i förskolan. 

I april 2015 genomfördes en uppskattning av de ekonomiska konse
kvenserna av att införa allmän förskola på upp till 30 timmar/vecka. Då upp
skattades intäktsbortfallet till 1,9 mkr, en siffra det finns goda skäl att anta 
fortfarande är relevant. 

Förslaget går stick i stäv med tidigare beslut kring minskade barngrupper i 
förskolan om kommunen inte väljer att kraftigt satsa på utbyggande av 
förskolan i form av framförallt mer personal , men även mer lokaler. 

Det finns redan idag betydande svårigheter i nyrekrytering av utbildad 
pedagogisk personal. En utökning av antalet personal för att möta upp 
ökningen av antalet barn/barntäthet skulle kunna innebära att antalet förskol
lärare per avdelning i realiteten minskar (om det behöver anställas personal 
som inte är utbildad för at! täcka personalbehovet). Därmed skulle den 
pedagogiska kvaliten i förskolorna i Nora kommun riskera att äventyras. 

På grund av de ökade kostnaderna förslaget innebär om den pedagogiska 
kvaliten skulle bibehållas, eller de försämringar förslaget skulle innebära för 
barnen i dagens förskoleverksamhet om ekonomiska medel för utbyggnation 
inte skjuts till föreslår utredaren att motionen bör avslås. 

Protokollsutdrag till 
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Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet tackar Birgitta Borg (L) 
för svaret. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat ärendet den 28 april 
2017, § 53. 

Nedre Alntorp är ett område som ingår i Östra Stranden. Länsstyrelsen har 
förelagt Nora kommun att bygga ut kommunalt avlopp i det området. 

Nedre Alntorp är ansluten till det kommunala nätet för dricksvatten genom en 
förening som har en anslutningspunkt i Nora och ett eget ledningsnät med 
tillhörande sjöledning. 

Direktionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta ut en anslutningsavgift 
från fastighetsägarna i Nedre Alntorp. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ta ut en anslutningsavgift från fastighetsägarna i Nedre Alntorp. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Rutger Ahlbeck 
(N P) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kf § 55 dnr ks2017-122 

Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Lennart Axelsson (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! godkänna avsägelsen samt 

at! be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Protokollsutdrag till 

L-~~~ 
Utdragsbestyrkande 
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Kf § 56 

Sommarhälsning 

Ordföranden önskar alla ledamöter och ersättare en skön sommar. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 15/62017 
Ledamöter N<'lrvarande Omröstning 

beslutande § ~ I§ 
Ja Nei Avs Ja Nei Avs Ja Nei Avs 

Solveig Oscarsson ej § 50 pga jSv 1 

Margaretha Eriksson 1 

Per Andreasson 1 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 1 

Camilla Sörman 1 

Hans Knutsson ej § 50 pga jSv 1 

Eleonore Karlsson 1 

Håkan Boman 1 

Ulla Bergström 1 

Bror-Erik Israelsson 1 

Anna Karlsson 1 

Enar Mobera 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

David Stansvik 1 

Therese Hoikkala 1 

Jan Larsson, 1:e vice ordf 1 

Tom Rymoen 1 

Håkan Kangert 1 

Ewa Turesson 1 

Christer H<'laaavist -
Helena Vilhelmsson -
Marita Simpson 1 

Susanne Forsbera 1 

Andreas Vidlund -
Ove Göthlin 1 

Connv Alfredsson -
Ruben Wickenhauser -
Monika Aune 1 

Bertil Roden -
Rutaer Ahlbeck 1 

BiraitIa Boro, 2:< v;ce ordf 1 

John SundelI ei § 50 Og8 jSv 1 

Pia-Maria Johansson -
Ulf Carlson, ordförande 1 
Antal 

28 



s 

V 

M 

c 

SD 

MP 

NP 

L 

KD 

LPO 

Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 15/62017 
Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 

beslutande ej beslut-
& 1& 1& ande 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Fredrik Noren (n~rv§§ 44-48) 1 

Anita Rundqvist 

Svenerik Werner § 50 1 

Berit Elgström § 50 1 

Lennart Axelsson 

Malak Rasuli 

Kiell Olov Ericson 1 

Björn Folkesson 

Rickard Pettersson 

Jan Forslund 

Henk Buraerina 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand 1 

Vakant 

Jasmine Ivarsson 1 

Petra Kaller 

Jan Rylander 

Lars-Erik Larsson 1 

Ulf Wilder 

Jens-Mikael Larsson 1 

Parisse Ekman 

Nils Holmbera s 50 1 

Anna Berggren 

Göran Beraaren 

Antal 
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