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Direktionen har den 10 mars 2017, § 2, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
gOdkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att gOdkänna årsredovisningen 2015 för Nerikes Brandkår samt 

att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Förslag till revidering av förbundsordning för Samordnings
förbundet SOFINT 

Parterna i Samordningsförbundet har överlämnat ett förslag till reviderad 
förbundsordning för SOFINT. Kommunerna i Samordningsförbundet har 
hittills utsett varsin revisor. Förslaget till revidering innebär att kommunerna 
utser en gemensam revisor till samordningsförbundet. 

Samordningsförbundet önskar få förslag på vilken kommun som ska utse 
revisor och från och med vilken tidpunkt det kan gälla. 

Kommunchefen informerar om att den 6 april 2017 ska ordförandena i 
kommunstyrelserna i KNÖL-kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsbergs träffas tillsammans med respektive kommuns kommunchef. 
Vid mötet ska man bland annat diskutera frågan om revisor i samordnings
förbundet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet SOFINT. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyr1<ande 

Ks §44 
Lu § 29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-26 

dnr ks2017-155 

Sida 

61 

Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2016 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och 
koncernredovisning för 2016 års verksamhet. Resultatet för kommunen är 
8,3 miljoner kronor och för koncernen 6,4 miljoner kronor. 

Balansomslutningen uppgår till 377 miljoner kronor för kommunen och 
951,6 miljoner kronor för koncernen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna bokslutet för kommunen och koncernredovisning för 2016 års 
verksamhet till revisionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2016 års 
bokslut. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Ekonomiavdelningens förslag till budgetanvisningar inför 
budgetåret 2018 och planåren 2019-2020 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för 
budgetåret 2018 och planåret 2019-2020. 

Nora kommuns antagna vision och övergripande mål som antogs i samband 
med att 2016 års budget fastställdes är också riktvärden i budgetprocessen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till budgetanvisningar inför budgetåret 2018 
och planåret 2019-2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Personalchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige 
antog jämställdahetsplanen år 2007. Den innehåller även handlingsplan för 
trakasserier och kränkande särbehandling. 

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare ha en policy och handlingsplan 
mot trakasserier och kränkande särbehandling. Därför har personal
avdelningen arbetat fram en policy för att tydliggöra arbetsgivaren 
Nora kommuns ställningstagande. 

I policyn används begreppet kränkande särbehandling som ett samlings
namn där diskriminering, mobbing, trakasserier och sexuella trakasserier 
ingår. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till policy mot kränkande särbehandling. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunchefen informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett nytt 
förslag till avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Region 
Örebro län och kommunerna. 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 om en förlängning av avtalet 
t.o.m april 2017. Då arbetet fortfarande pågår med att ta fram ett nytt avtal 
föreslås en förlängning av gällande avtal under ett år. 

Regionsstyrelsen har behandlat ärendet men protokollet är ännu inte justerat 
varför det vid dagens sammanträde ännu inte finns något förslag till avtals
förlängning. 

Förhoppningsvis finns ett förslag till förlängning av avtalet färdigt till 
kommunstyrelsens sammanträde den 26 april. Ledningsutskottet enas 
därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Till dagens sammanträde finns Region Örebro läns protokoll från den 
29 mars 2017 med i handlingarna. Regionstyrelsen beslutar att erbjuda 
länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsbildarna samt 
Örebro läns bildningsförbund ett års förlängning av länets folkhälsoavtal, dvs 
t.o.m april 2018. 

David Stansvik 0/), Håkan Kangert (M) och ordföranden yrkar bifall till 
förlängning av folkhälsoavtalet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga folkhälsoavtalet t.o.m april 2018 enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 
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Ekonomiavdelningen har tagit fram en ekonomisk rapport t.o.m mars 2017. 

Månadsrapporten visar på ojämnheten i in- och utbetalningar till kommunen 
vilket resulterar i stora awikelser mot linjär konsumtion. Det finns inget i 
nuläget som indikerar på att budgeten inte kommer att hållas vid årets slut 
utifrån redovisningen. Det kommer dock troligen både positiva som negativa 
budgetawikelser i samband med delårsbokslutet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Anhållan om tilläggsanslag för renovering av paviljongen vid 
strandspromenaden 

Kommunchefen och administrativa chefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Paviljongen vid strandspromenaden är mycket använd under hela 
året men framför allt under den varma årstiden. Den används bland annat av 
många som viloplats vid promenader eller som utsiktsplats över Norasjön. 

Paviljongen har inte genomgått någon upprustning på många år. De åtgärder 
som genomförts har varit akuta när något gått sönder. Under senaste tiden 
har det dock framförts behov av underhåll och förbättringar för att 
paviljongen inte ska försämras ytterligare och ta skada. 

Kommunens fastighetsstrateg har besiktat paviljongen för att kunna bedöma 
skador och nÖdvändiga åtgärder. Vid besiktningen påträffades flera synliga 
skador som bör åtgärdas för att inte byggnaden ska vara farlig att använda. 
Av säkerhetsskäl för att ingen ska skada sig har vissa åtgärder redan 
genomförts. Paviljongen kommer att stängas av för allmänheten tills 
ytterligare åtgärder sker. 

Fastighetsstrategen har beräknat att kostnaderna för renoveringen uppgår till 
ca 250 000 kronor. Det innebär att kommunchefen och administrativa 
chefen anhåller om ett tilläggsanslag på 250 000 kronor. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anslå 250 000 kronor för renovering av paviljongen samt 

att medlen anslås ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 har från och med 2011-01-01 ersatt 
Lagen om yrkesverksamhet för Hälso- och sjukvårdens område. Lagen ger 
vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets
arbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår. 
Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av vilken det 
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienter/brukare 
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde. MASen gör uppföljningar i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. MAS har på nämndens uppdrag 
upprättat rutiner och riktlinjer för hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla 
verksamheten. Respektive enhetschef för de olika verksamheterna inom 
förvaltningen har beskrivit hur patientsäkerhetsarbetet under förgående 
kalenderår har bedrivits på enheten/enheterna. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanställning av avvikelser 2016 inom äldreomsorgen 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med ansvariga 
enhetschefer sammanställt awikelser inom äldreomsorgen och funktionsstöd 
för hela 2016. 

Antalet awikelser har ökat i jämförelse mellan 2015 och 2016. En av 
anledningarna kan vara att det är fler brukare inskrivna inom hemljänsten 
och därmed fler tillfällen som det kan bli awikelser. 

Den vanligaste awikelsen är att någon ramlar, dvs fall. 43 procent av fallen 
sker i sovrummet. Ett fåtal brukare ramlar många gånger och står därför för 
en stor del av antal fall . Vid ungefär 10 procent av alla fall går det så illa att 
brukaren får en eller flera frakturer. 

Av de awikelser som finns inom läkemedel är 80 procent utebliven dos det 
vill säga att brukaren inte tagit den medicin som hen ska ta. Det är främst på 
morgonen och kvällen som det sker awikelser om utebliven dos. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanställningen av awikelser inom äldreomsorgen och 
funktionsstöd 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

S; (7,,1) ~ dM...-feu-



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 52 
Su § 11 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-04-26 

dnr ks2017-180 

Riktlinjer för Lex Sarah-rapportering 

Sida 

69 

Riktlinje för Lex Sarah finns inte sedan tidigare, därav behov aven riktlinje 
som förklarar vad rutin Lex Sarah ska användas till och hur rutinen ska 
användas. 

Riktlinjen Lex Sarah är ett styrdokument till rutin Lex Sarah. Riktlinjen 
förklarar sambandet mellan Lex Sarah rapporter, god kvalitet och ständiga 
förbättringar. Riktlinjen innehåller begreppsförklaringar av bland annat 
kvalitet, awikelser och missförhållanden. Riktlinjen ska användas som 
informationsunderlag angående rutin Lex Sarah, för till exempel nyanställda. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinjen Lex Sarah. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Nora kommun antog i februari 2013 reviderad rutin för Lex Sarah. 
Bestämmelserna om Lex Sarah finns i 14 kap. 2-7 §§ socialtjänstlagen 
(2001 :453), SoL, och i 24 b-24 g §§ lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Dessa lagrum reglerar anmälan om allvarliga 
missförhållanden och risker för allvarliga missförhållanden i verksamheter 
som bedrivs enligt SoL och LSS, detta benämns Lex Sarah. 

Föregående rutin antogs under föregående nämndorganisation. Därav finns 
behov av ny rutin som harmoniserar med nuvarande nämndorganisation. 

Nya versionen beskriver på ett konkretare sätt skyldigheten att rapportera, 
utreda, avhjälpa och undanröja missförhållande eller risk för missförhållande 
I förslaget till reviderad rutin blir ansvarsfördelningen tydligare. 

Förändringarna som skett är: 
• Revideringen innebär ett förtydligande i ansvarsfördelningen i rutinen 
• Individnämnden beslutar om anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) gällande missförhållanden. 
• I förgående version av Lex Sarah var mottagare avanmälan 

Socialstyrelsen, i den reviderade versionen hänvisas man till IVO. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderad rutin Lex Sarah med tillhörande blanketter. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

'hl 5;ct:~~ r,~~~_D~~~U~~ __ ~ __ ~ 
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Förslag till förändring av avgiftssystem för barnomsorgen 

Förvaltningen har tagit fram förslag på förändringar av avgiftssystemet för 
barnomsorgen i kommunen. 

Förslaget i korthet: 

Den reducerade avgiften för barn som är 1-3 år, med vårdnadshavare som 
är arbetssökande eller föräldralediga, tas bort då barnomsorgsavgiften 
baseras på hushållets sammanlagda inkomst och därmed redan kompen
seras för intäktsbortfall i samband med sänkt inkomst vid arbetslöshet eller 
föräldraledighet. 

Det införs en ny avgiftskategori för barn som är 3-5 år med vistelsetid upp till 
och med 15 timmar per vecka som har behov av vistelsetid på förskolan som 
även omfattar skollov. 

Systemet med dagtaxa, som innebär att arbetssökande vårdnadshavare 
med barn som är 3-5 år, mot avgift kan utöka tiden i den avgiftsfria förskolan 
avskaffas. Temporära behov som uppstår i samband med tillfälliga inhopp 
möts under kortare tid, upp till två veckor, i samarbete och dialog med 
förskoleavdelningen. Om behoven räknas som permanenta, det vill säga 
överstiger två veckor, behöver vårdnadshavaren byta kategori. 

Den nya avgiftsmodellen föreslås träda i kraft 1 augusti 2017. 

Barn- och ungdoms utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget om förändring av avgiftssystem inom barnomsorgen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrka Camilla Andersson 
Larsson M bifall till utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslaget om förändring av avgiftssysem inom barnomsorgen samt 

att förändringen gäller från och med den 1 augusti 2017. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på motion 14/2013 om att införa ett tak för antalet barn i 
förskoleklass 

Helena Vilhelmsson och Eva Stenkvist (båda C) överlämnade motionen på 
kommunfullmäktige den 9 oktober 2013, § 95. 

Motionärerna föreslog att barn- och utbildningsnämnden skriver i sina mål 
och styrmått att förskoleklasserna ska omfatta högst 12 barn och att 
förutsättningarna ges till en fysiskt avgränsad miljö. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2013, § 177, att överlämna 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Bildningschefen 
har 24 mars 2017 överlämnat ett förslag till svar på motionen. 

Det finns inget eller mycket svagt stöd i tillgänglig forskning för att sätta ett så 
lågt maxtak som 12 barn per förskoleklass. Det är av den anledningen 
osäkert att åtgärden på ett avgörande sätt skulle bidra till ökad trygghet och 
förbättrade skolresultat. 

Ett bindande riktvärde för gruppers storlek kan också innebära att betydande 
alternativkostnader riskerar att uppstå och vid ett ökande skolbehov inom 
kommunen skulle det kunna skapa infLexibilitet och därmed bidra till brist på 
såväl lokaler som behöriga pedagoger. 

Att begränsa barns möjligheter att socialt interagera över gruppgränser på 
raster ses som svårt att genomföra i praktiken. 

Bildningschefen anser mot bakgrund av det att motionen bör avslås. 

Under barn- och ungdomsutskottets behandling av ärendet yrkar 
ordföranden avslag till motionen. 

Susanne Forsberg (C) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkande och 
finner att barn- och ungdomsutskottet beslutar enligt avslagsyrkandet. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(C) bifall till motionen och därmed avslag på utskottets förslag. 

David Stansvik, Camilla Andersson Larsson (båda V) och Monica Sundberg 
(S) yrkar bifall till utskottets förslag . 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Birgitta Borg (L) deltar inte i beslutet. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
enhet 2016 

Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förbyggande för att förhindra 
vårdskador. 

Vårdgivaren ska senast 1 mars va~e år upprätta en patientsäkerhets
berättelse och av den ska det framgå 
- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående läsår 
- vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 
- vilka resultat som uppnåtts 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för den som önskar ta del av 
den. Lagen om patientsäkerhet innebär ökade krav på vårdgivaren, 
dvs kommunstyrelsen, att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i 
syfte att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska enhet 
för 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag om studiegång och utbildningskostnad för asylsökande 
ungdomar över 18 år som vill påbörja gymnasieskola eller byta 
program inom gymnasieskolan 

Skolverket meddelade under hösten 2016 att en asylsökande elev som 
påbörjat gymnasieutbildning, till exempel på ett introduktionsprogram, och vii 
börja på ett nytt program, exempelvis ett nationellt program eller ett annat 
introduktionsprogram, måste göra det innan de tyllt 18 år för att ha rätt till 
utbildning. Hemkommunen kan ändå erbjuda utbildning till de som är över 
18 år men den asylsökande har inget rättighet till det. 

Gymnasieantagningen i Örebro län har den 2 februari 2017 meddelat att de 
med anledning av Skolverkets nya tolkning kring asylsökandes rätt till 
skolgång ändrar sina rutiner för yttrande/beslut från hemkommunen. De har 
också bett kommunerna i länet att om möjligt samordna sig för att hitta ett 
gemensamt förhållningssätt i frågan. 

Skolledarna i Örebro län har tagit upp frågan och beslut kommer att tas inom 
kort i de flesta kommuner att godkänna kostnaden även för ungdomar som 
är asylsökande över 18 år t.o.m vårterminen det år den unge fyller 20 år. Då 
upphör rätten för alla att påbörja ett nationellt program. 

I Nora kommun skulle ett sådant beslut omfatta cirka 1-5 elever per år. 
Skulle inte alla kommuner besluta om en liknande rutin finns risk att studie
motiverade asylsökande ungdomar skulle söka sig till de kommuner som har 
beslutat att införa den möjligheten. I dagsläget har de flesta kommuner i 
länet redan uttalat att de ställer sig positiva till att alla unga över 18 år 
behandlas lika oavsett om de är asylsökande eller ej. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att asylsökande unga över 18 år ska behandlas likadant som folkbokförda 
unga i samma ålder vid beslut om studiegång och godkännande av 
utbildningskostnad. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden samt 
Camilla Andersson Larsson M bifall till utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

l!b~utdrag till 
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Ks § 58 dnr ks2017 -243 

Anhållan om tilläggsanslag för feriearbeten 2017 

Utvecklingschefen samt chefen för näringsliv och sysselsättning har över
lämnat en skrivelse i ärendet. I budget för feriearbeten 2017 finns det avsatt 
440 000 kronor. Med den överenskomna lönen på 65 kronor i timmen kan 
Nora kommun erbjuda 54 ungdomar feriearbeten sommaren 2017. 

I år, 2017, har kommunen erbjudit noraungdomar som är födda år 2000 
möjlighet att söka feriearbete. Det har kommit in ansökningar från 
83 ungdomar. För att samtliga 83 ungdomar ska kunna erbjudas feriearbete 
anhåller enheten Näringsliv och sysselsättning om ett tilläggsanslag på 
232 487 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Näringsliv och sysselsättning ett tilläggsanslag på 232 487 kronor 
samt 

att medlen ska anslå från kommunstyrelsens förfogandemedel. 
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Delgivningar 

1. 2017-04-06. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ut protokoll från kommun
styrelsen den 29 mars 2017, § 73, avtal om samverkan för lokalt folk
hälsoavtal mellan Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora 
kommuner samt Region Örebro län. (dnr ks2011-293) 

2. 2017-04-04. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, - Beslut om tillsyn 
av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 
som gäller egenkontroller. (dnr kS2016-155) 

3. 2017-04-07. För kännedom: Länsstyrelsen Stockholm - Beslut till 
Svensk Marknadsentreprenad AB om tillstånd till kameraövervakning. 
(dnr ks2017-146) 

4. 2017-04-04. Länsstyrelsen - Sammanfattande bedömning av 
kommunernas krisberedskapsarbete 2016. (dnr ks2017-013) 

5. 2017-04-21 . För kännedom: Länsstyrelsen Uppsala län - Beslut till 
Bjerking AB om tillstånd till kameraövervakning. (dnr ks2017-090) 

6. 2017-03-31 . För kännedom: Länsstyrelsen Västerbotten - Beslut till 
Sveaskog Förvaltning AB om tillstånd till kameraövervakning. 
(dnr ks2017-091) 

7. 2017-04-12. För kännedom: Länsstyrelsen Örebro län - Beslut till 
Spectravision AB om tillstånd för kameraövervakning. (dnr ks2017-127) 

8. 2017-04-12. För kännedom: Länsstyrelsen Örebro län - Beslut till 
Br Engströms Entreprenadmaskin AB om tillstånd för kamera-
övervakning. (dnr ks2017-128) 

9. 2017-03-29. Skolverket - Beslut om statsbidrag för utbildning i svenska 
för invandrare för år 2017. (dnr ks2017-199) 

10. 2017-03-29. Skolverket - Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som 
inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018. (dnr ks2017-203) 

11 . 2017-03-29. Region Örebro län - Beslut om ansökan om 
hemsändningsbidrag 2015. (dnr ks2017-207) 

12. 2017-03-30. Skolverket - Beslut om statsbidrag för utbildning för barn 
som vistas i landet utan tillstånd vårterminen 2017. (dnr ks2017-210) 
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13. 2017-04-04,11 . Länsstyrelsen - Meddelande om beslut om 
delutbetalning av gårdsstöd för 2016. (dnr ks2017-214) 
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14. 2017-04-06. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Fyra små gubbar 
AB om tillstånd till borttagning av del av fornlämning Nora 164:1 inför 
byggnation inom kvarteret Mars 17 i Nora kommun. (dnr ks2017-219) 

15. 2017-04-06. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Vattenfall 
Eldistribution AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 80: 1, 
Nora kommun. (dnr ks2017-220) 

16. 2017-04-07. Skrivelse till kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora från fyra fd Gode män för ensamkommande 
barn om Bergslagens överförmyndarnämnd. (dnr ks2017-228) 

17. 2017-04-07. För kännedom: Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Skanska 
Sverige AB om tillstånd enligt kameraövervakningslagen. 
(dnr ks2017-229) 

18. 2017-04-07. För kännedom: Länsstyrelsen Skåne - Beslut till 
Fiskevårdsteknik i Sverige AB om tillstånd enligt kameraövervaknings
lagen. (dnr ks2017-230) 

19. 2017-04-12. Synskadades Riksförbund - Skrivelse till Örebro läns 
kommuner samt Region Örebro. (dnr ks2017-240) 

20. 2017-04-19. Länsstyrelse Örebro län - Meddelande om beslut om 
delutbetalningar av förgröningsstöd för 2016. (dnr ks2017-253) 

21 . 2017-03-31,04-07. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll 
från direktionsmöten den 31 mars 2017. 

22. 2017-04-20,24. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll 
samt utdrag, §§ 67,69-7, från sammanträde den 19 april 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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Delegationsbeslut 

1. 2017-04-18. Kommunchefen - Beslut om attestanter och ersättare. 
(dnr ks2017-066) 

2. 2017-04-24. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter för 
investeringar. (dnr ks2017-088) 

3. 2017-04-05,07,10,13,19,24. Administrativa chefen - Beslut om yttrande 
att använda allmän platsmark. (dnr ks2017-116) 

4. 2017-03-31 . Kommunstyrelsens ordförande - Beslut om visstids
anställningar, nyinrättade tjänster. (dnr ks2017-208) 

5. 2017-04-19. Kommunstyrelsens vice ordförande- Brådskande beslut 
om skrivelse till Leader Bergslagen. (dnr ks2017-250) 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1. Ledningsutskottets beslut 2017-04-05 §§ 34-36, 38 

2. Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-04-05 §§ 8-9 

3. Barn- och ungdomsutskottets beslut 2017-04-04 §§ 15-17 

4. Socialutskottets beslut 2017-04-04 §§ 13-16 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
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KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 26/4 2017 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- § !§ 
Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej 

Solveig Oscarsson, ordf 1 

Per Andreasson -
Margaretha Eriksson, v ordf 1 

Hans Knutsson 1 

Ulla Bergström 1 

Bror-Erik Israelsson 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

David Stansvik 1 

Tom Rymoen -
Helena Vilhelmsson 1 

John SundelI -
Birgitta Borg 1 

Ove Göthlin 1 

Pia-Maria Johansson 1 

Bertil Roden -
Ersättare 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 1 

Eleonore Karlsson 

Jennika Landin 

§§ 55·61 Anita Rundqvist 1 

Anneli Ström 1 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 

§§ 42·54 Håkan Kangert 1 

Bengt Svensson 

Susanne Forsberq 

Ulf Wilder 

Andreas Vidlund 

Göran Berggren 

Monika Aune 1 

Lars-Erik Larsson 

Antal 

Avs 
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