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verksamheter. 

Förslag till medverkan i ESF-projektet All In. 

Motion 2/2017 om brandsäkerhet hos brukare av hemtjänsten . 

Motion 3/2017 om Huskurage. 
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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-05-10 46 

Lu § 39 dnr ks2017-231 

Arsredovisning 2016 för Bergslagens Kommunalteknik 

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. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammantradesdatum Sida 

2017-05-10 47 

Lu § 40 dnr ks2017-231 

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. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

rf'i) Jk-
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-05-10 48 

Lu § 41 dnr ks2017-204 

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. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-05-10 

Lu §42 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 : 

Sida 

49 

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 hund
rastgård 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. 

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 medborgar
förslaget avslås. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-10 50 

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

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~o Jk/C-
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Po ~A:~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-05-10 51 

Lu § 43 dnr ks2017-270 

Förslag till hundaktivitetsplats 

I april 2016 överlämnades ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om 
önskemål om att kommunen skulle anlägga en hundrastgård. Kommun
chefen fick uppdraget att bereda förslaget. 

Kommunchefen kontaktade dåvarande Bergslagens Kommunalteknik, BKT, 
som tog fram förslag på plats och beräknade kostnader för att anlägga och 
driva en hundrastplats. BKT beräknade att investeringskostnaden för en 
enkel hundrastgård uppgår till ca 220 000 kronor med en driftskostnad på 
10 000 kronor per år. 

Därefter har det framkommit att det egentligen är en hundaktivitetsplats som 
är önskemålet och inte en inhägnad plats där hundar rastas. 

Kommunchefen har åter igen varit i kontakt med Samhällsbyggnads
förbundet som tagit fram förslag på kostnad för en aktivitetsplats på 
ca 150 000 kronor. Driftskostnaden beräknas, som tidigare, till ca 10 000 
kronor per år. 

Kommunchefen föreslås få i uppdrag att ta fram alternativa platser för en 
hundaktivitetsplats samt att kostnaden för investeringen är max 150 000 
kronor exklusive driftskostnader och att medlen anslås från kommun
styrelsens förfogandemedel. Målsättningen är att hundaktivitetsplatsen 
ska vara i ordningsställd före sommaren 2017. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till förslaget. 

Camilla Andersson Larsson (V) yrkar avslag på förslaget. 

Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att utskottet 
beslutar att bifall förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunchefen får i uppdrag att ta fram alternativa platser för en 
hundaktivitetsplats 

att investeringskostnaden är max 150 000 kronor 

att medlen anslås från kontot för kommunstyrelsens förfogandemedel samt 

att målsättningen är att hundaktivitetsplatsen ska vara iordningställd före 
sommaren 2017. 

Protokollsutdrag tiJJ 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-10 52 

Lu § 44 dnr ks2017-257 

Förslag att ersätta Bikupan med moduler 

Bildningschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Syftet är att få till en 
snabb lösning för att motverka brist på skolplatser, F-6 samt att nuvarande 
Bikupans undermåliga och inte ändamålsenliga lokaler ersätts med en ny 
funktionelliokallösning. Genom att genomföra en tillfällig men medellång 
lösning av lokaler vill man skapa flexibilitet som gör det möjligt med mer 
genomgripande förändringar av Noras skolstruktur inom 5-10 år samt att öka 
lokalytan från 248 till 348 kvadratmeter. 

Kommunchefen och bildningschefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 maj se över tidsperspektivet och ta kontakt med alla 
eventuella aktörer. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cfD Jlsk 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantfädesdatum Sida 

2017-05-10 53 

Lu § 45 dnr ks2017-213 

Ekonomisk rapport t.o.m april 2017 

Ekonomiavdelningen har sammanställt ekonomisk rapport t.o.m april månad 
samt en årsprognos. Budgetansvariga svarar för årsprognos och 
måluppföljning. 

Månadsrapporten visar på ojämnheter i in- och utbetalningar till kommunen 
vilket resulterar i avvikelser mot linjär konsumtion. I dagsläget förväntas 
årsprognosen visa på ett budgetöverskridande på 8,1 miljoner kronor. De 
främsta budgetavvikelserna gäller färdtjänst, förskoleverksamhet, grund
särskola, bostadsanpassning, särskilt boende, funktionsstöd och institutions
placeringar. 

Skatteintäkterna väntas bli högre än beräknat i och med att slutavräkningen 
visar på lägre återbetalning av skatteintäkter än budgeterat. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

c~-O vI{~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2017-05-10 54 

Lu § 46 dnr ks2017-209 

Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av 
kommunstyrelsens verksamheter 

Arkivarien har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt kommunens arkiv
regiemente ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringaplan som 
beskriver handlingar inom förvaltningen och hur dessa ska hanteras. 
Upprättandet ska ske i samråd med kommunarkivens företrädare. 

Planen är upprättad för att ge en överblick över kommunförvaltningens 
allmänna handlingar och beskriver vilka handlingstyper som ska bevaras 
eller gallras. Planen avser också att förbättra personalens och allmänhetens 
möjligheter att söka och återfinna information. 

Enligt arkivreglementet ska planen revideras årligen. Dokumenthanteringen 
ska överensstämma med verkligheten och förslaget till de reviderade delarna 
av dokumenthanteringsplanen speglar den nya förvaltningsorganisationen. 

De verksamheter som är reviderade inom Välfärd/Barn och ungdom är 
Vuxenlärandeenheten Hjernet samt Diverse administrativa handlingar. Inom 
Välfärd/Omsorg är det verksamheterna Individ- och familjeomsorg barn och 
ungdom, Individ- och familjeomsorg vuxen, Biståndsenheten, Enheten för 
funktionshindrade samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för 
ovanstående delar av kommunstyrelsens verksamheter. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

:FL) ~<-
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-10 55 

Lu §47 dnr ks2017-260 

Förslag till medverkan i ESF-projektet All In 

Nio kommuner har under hösten 2017 diskuterat möjligheter till ett gemen
samt projekt inom ramen för Europeiska Socialfonden, ESF, vad gäller ett 
mer effektivt mottagande av nyanlända samt minskad långtidsarbetslöshet. 

Hällefors kommun tog initiativet till en ansökan tillsammans med 
kommunerna Askersund och Ljusnarsberg. Under processen anslöt sig 
också kommunerna Nora, Karlskoga, Degerfors, Kumla och Lindesberg. 
I förhandsprocessen har även Arbetsförmedlingen och Region Örebro län 
medverkat. 

Med hjälp av Apel-fou har en ansökan skickats till ESF. Ansökan finan
sierades med befintliga medel. Projektets totala kostnader enligt upprättad 
budget är ca 52,4 miljoner kronor och det sökta beloppet hos ESF är drygt 
26 miljoner kronor. Medfinansieringen är 53,02 procent, ca 27,8 miljoner 
kronor och utgörs av deltagarnas kostnader för försörjningsstöd, lokaler för 
projektet och arbetstid i projektet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Nora kommun medverkar i ESF-projektet All In. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

c.?.o vbtlr 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2017-05-10 56 

Lu § 48 dnr ks2017-246 

Motion 2/2017 om brandsäkerhet hos brukare av hemtjänsten 

Håkan Kangert överlämnade motionen på fullmäktige den 19 april 2017, 
§ 17. 

Motionären föreslog: 

att kommunen rutinmässigt låter inventera och analysera brandrisker hos 
brukare i hemtjänsten som har begränsad förmåga att rädda sig själva vid 
brand samt 

att med utgångspunkt från analysen ska kommunen vidta sådana åtgärder 
att brandrisken minimeras och om en brand trots allt uppstår ha vidtagit 
brandskyddsåtgärder såsom exempelvis autolarm, sprinkler och brand
släckare, så att risken för personskador minimeras. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

&.0 Jf/c ILe.-
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~O /A<--
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-05-10 57 

Lu § 49 dnr ks2017-252 

Motion 3/2017 om Huskurage 

Helena Vilhelmsson (e) överlämnade motionen på fullmäktige den 19 april 
2017,§18. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar 
för att privata fastighetsägare gör detsamma samt 

att Nora kommun genomför utbildnings- och informationsinsatser så att 
implementering sker snarast. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

\<c., 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-10 58 

Lu § 50 dnr ks2017-298 

Information om nytt förebyggande arbetessätt för målgruppen 
ungdomar och unga vuxna 

Bildningschefen informerar om det arbete som pågår för att förebygga 
problembeteenden bland ungdomar och unga vuxna för att få ett tryggare 
Nora. Förebilden är det arbete som pågår i Örebro kommun. 

Aktörerna i det arbetande teamet, NoraFör-teamet, är representanter från 
polismyndigheten, rektor vid Karlsängskolan, rektor vid gymnasium! 
vuxenlärandeenheten, fritidsgårdschefen, representanter från socialtjänsten, 
integrationsenheten, tillväxt & utveckling, folkhälsoteamet samt ungdoms
samordnare. 

Styrgruppen utgörs av ledningsstrukturen IOA, individ och arbetsmarknad, 
som leds av socialchef och bildningschef. 

Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 
30 maj 2017 se över vilka orosdämpande åtgärder som kan vidas. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

&0 JI>~ 
Protokollsutdrag tiJ! 

Utdragsbestyrkande 
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