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Ks § 57 dnr ks2019-199 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen informerar om revisorernas uppdrag. 

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet. 
En årlig risk- och sårbarhetsanalys ska göras och innebär en genomgång 
av hela kommunens verksamhet för att se vad som är viktigast att granska. 

Revisorerna granskar styrelser, nämnder och beredningar och deras 
ansvarstagande. Inte utskotten och inte anställda. Och inte fullmäktige 
eftersom det är revisionens "chef'. 

Granskningen gäller om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisionsprocessen är att planera, granska och pröva. Varje år gör man 
grundläggande granskningar och samlar in fakta och iakttagelser. Vid behov 
gör revisorerna även fördjupade granskningar. Målet är göra tre fördjupade 
granskningar per år. 

All granskning bygger på att revisorerna samlar tillräckliga och relevanta 
fakta och iakttagelser samt analys och bedömning. Revisorerna har rätt till 
de upplysningar de behöver för att fullfölja sin granskning. 

Revisorerna kommer att skicka ut en enkät till samtliga ledamöter i kommun
styrelsen. Förhoppningen är att alla ledamöter besvarar enkäten. 

Ordföranden tackar för informationen 

Protokollsutdrag tiJJ J~rares sign 

c:::::y ~ 
Utdrags"Sestyrkande 
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Ks § 58 dnr ks2019-201 

Information enligt uppsiktsplikten, Nerikes Brandkår 

Nerikes Brandkårs chef samt ekonomichefen informerar om verksamheten. 

Kommunalförbundet har nio medlemskommuner. Det finns två heltids
stationer vilka ligger i Örebro och i Byrsta. Totalt är det 100 heltidsanställda i 
utryckningsstyrkan och vid behov larmas även deltidsstyrkorna i förbundet. 

På brandstationen i Örebro finns även personal som under kontorstid tar 
hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, 
rådgivning, information, personal- och ekonomifrågor m.m. 

Det finns 17 s.k. RIB-stationer där timanställda brandmän bor och arbetar i 
närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var tredje vecka, 
vilket innebär att man ska vara beredd att rycka ut från brandstationen inom 
fem minuter. 

Det finns också tio räddningsvärn där personalen är uttagna med ljänsteplikt 
och inte har beredskap. 

Nerikes Brandkår ingår i en samverkan mellan 13 kommuner vilket är 
33 stationer och ca 600 medarbetare. 

Under 2018 var det 180 bränder i området varav flera var större än normalt. 
Till sin hjälp hade man två italienska flygplan som vattenbombade samt stora 
mängder utländska brandstyrkor. 

I Nora var det färre automatlarm under perioden 2017/2018 men fler 
bränder. 

De totala kostnaderna för förbundet uppgår till ca 184 mkr per år och består 
till 75 procent av lönekostnader och pensioner. Lokalkostnaderna uppgår till 
15 procent av de totala kostnaderna och resterande 10 procent avser 
kostnader för alarmering, fordon m.m. 

Trots den torra sommaren vilket bidrog till fler bränder har förbundet ett 
plusresultat på ca 1,5 mkr. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

-:R 7~ 
UtdragSbestyrkande 
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Bugetförutsättningar och förslag till budgetanvisningar inför 
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för 
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022. 

Nora kommun har ekonomiska bekymmer beroende på förväntad 
befolkningsminskning, ökat vårdbehov inom åldersgruppen 76-90 år och 
ökade investeringsbehov. 

Med utgångsläget utifrån befintlig verksamhet 2019 och den budgetmodell 
som kommunen använt de senaste åren, innebär det att kommunen har ett 
effektiviseringsbehov på drygt 26 Mkr för 2020. 

Vid komplettering av kända beslut 2019, kända framtida investeringar, 
generella riktade statsbidrag, barn- och elevförändringar sarnt förändrad 
efterfrågan inom hemtjänsten så ökas effektiviseringsbehovet för att uppnå 
balans i ekonomin. 

Vid ett resultatmål på en procent och att kända förändringar är medräknade 
samt prisframskrivning av vissa kontoanslag, enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings, SKL:s, prisindex för kommunal verksamhet, så är effektivi
seringsbehoven 113,2 Mkr vid 2026. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunen har ekonomiska 
bekymmer för prognosperioden 2020 - 2026 utifrån kostnader och intäkter 
med utgångspunkt att kommunen bedriver nuvarande verksamheter i 
fortsättningen och beaktar kommunens investeringsbehov av ny skola, 
särskilt boende och VA-investeringar. 

Det man kan ställa sig frågande till är om kommunen ska följa SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, vid uppräkning av befintlig 
verksamhet. Skatteprognosen utgår från SKL:s PKV. Resultatmålet på en 
procent av skatter och bidrag är en nödvändighet om kommunen ska kunna 
finansiera investeringar. 

Kostnadsökningar på grund av verksamhetsförändringar innebär ökat 
effektiviseringsbehov, ökat intäktsfinansiering och/eller sänkt resultatmål 
utifrån kända ekonomiska förutsättningar för Nora kommun i dagsläget. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att verksamhetsförändringar som innebär kostnadsökningar för kommunen 
ska så långt som det är möjligt finansieras inom befintlig budgetram med 
beaktan av resurstillskott utifrån kända riktade generella statsbidrag, 
barn- och elevförändringar samt efterfrågeförändringen inom omsorgen 

att avsatta investeringsmedel för reinvesteringar inom verksamheterna 
beaktas i första hand till digitalisering samt 

att godkänna upprättat förslag till budgetförutsättningar och anvisningar inför 
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Ekonomisk rapport, januari-april 2019 med helårsprognos 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommun 
prognostiserar ett budgetöverskridande på 26 048 000 kronor. 

Prognosen grundars på att det beslutade effektiviseringskravet på 
17 548 000 kronor inte har genomförts under året. Inga beslut är tagna vid 
prognostillfället. Anslagen för oförutsedda kostnader förväntas att tas i 
anspråk under året. Det centrala lönerevisionsanslaget kommer att fördelas 
till verksamheterna när lönerevisionsprocessen är klar. Anslaget för 
"Heltidsresan" förväntas förbrukar under året och därefter fördelas till berörda 
verksarnheter efter beslut. 

Av det förväntade budgetöverskridandet svarar verksamheterna för 
9 700 000 kronor vilket fördelas enligt följande. 
• Vinterväghållning , personalkostnader inom vaktmästeriet samt 

integrationsverksamheten, - 4 350 000 kronor. 
• Kultur- och fritidsverksamheten + 800 000 kronor. 
• Förskola och skola, + 650 000 kronor. 
• Herntjänsten och särskilt boende, - 1 100 000 kronor. 
• Funktionsstöd och Individ och familjeomsorgen, 5 700 000 kronor. 

Finansförvaltningens budgetöverskott på 1 200 000 kronor beror på 
Kommuninvests överskottsresultat 2018 som betalats till medlems
kommunerna. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga ekonomirapporten till handlingarna. 
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Direktionen har den 8 mars, § 5, behandlat rubricerat ärende. Direktionen 
föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna 
årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 201 8 för Nerikes Brandkår samt 

att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

~eSSign ~ Protokollsutdrag till 

Utdragsb~styrkande 
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Revisorerna har granskat verksamheten för 2018 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända
målsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande 
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2018 
godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår ansvarsfrihet för år 2018 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justera\ s sign ,....,.-

-x: ~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrl<ande 
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Arsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Direktionen har den 29 mars 2019, § 38, behandlat årsredovisning 2018 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

~SSign ~~ Protokollsutdrag till 

Utdrags8estyrkande 
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Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
för år 2018 

Revisorerna har granskat verksamheten för 2018 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på et! ända 
målsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande 
sät!. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

at! bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvars
frihet för år 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag til l 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2019 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i juni och december redovisa de motioner och medborgar
förslag där beredningen inte är slutförd. 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2019. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har gått igenom den 
redovisning som behandlades på fullmäktige i december och tagit fram 
förslag på motioner som kan avskrivas av olika anledningar. Ärendet ska 
behandlas på fullmäktige i maj 2019 därför finns motionerna med i 
redovisningen. 

Under perioden november 2018 och april 2019 har det överlämnats två 
motioner och tre medborgarförslag. En motion och sex medborgarförslag har 
besvarats. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Svar på motion 4/2015 om att få fart på bostadsbyggandet 

Johan Lundqvist (NP) överlämnade motionen på kommunfullmäktige 
den 18 mars 2015. 

Motionären föreslog: 

att Norabostäder AB får i uppdrag och om möjligt komma igång med en 
byggnation enligt konceptet "Trygga boendet" samt 

att lämplig tomt för byggnationen är på parkeringsytan söder om 
Kv. Blomman. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för beredning. 

Sedan 2010 har Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, genomfört ram
upphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av 
flerfamiljshus och småhus. De fyra upphandlingarna Kombohus Bas, Plus, 
Mini och Småhus har i dagsläget lett till att Sveriges Allmännyttas 
medlemmar byggt, eller är i process att bygga, cirka 9 000 bostäder. 

Det koncept som motionären tar upp vann den första upphandlingen av 
Kombohus. Därefter har flera upphandlingar genomförts där även andra 
företag vunnit upphandlingarna. 

Norabostäder AB har undersökt möjligheten att bygga i Kv. Karusellen dvs 
på den tomt som motionären föreslår. Tills vidare har de dock avstått från att 
bygga där på grund av höga anläggningskostnader till följd av miljökrav vid 
markarbeten. 

Norabostäder AB har i stället valt att förvärva byggbar mark i kvarteren 
Gullvivan och Tallen. Den byggnation som närmast planeras avser kvarteret 
Gullvivan med 12 lägenheter. Lägenheterna är upphandlade inom ramen för 
"Kombohus småhus". 

Norabostäders ekonomiska förutsättningar att bygga bostäder är begränsade 
även med de lägre byggkostnaderna som Sveriges Allmännyttas upp
handlingar fört med sig. Det betyder att flera aktörer måste engageras i 
bostadsbyggandet. Nora kommun har under senare tid tagit initiativet till flera 
nya detaljplaner för bostäder liksom även en privat aktör gjort. Genom 
markanvisningar till privata företag finns möjligheten att öka farten i bostads
byggandet. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering 
av taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

Den 1 jUli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare av lagen om tobak och liknande produkter. 
Den nya lagen innebär bland annat att handel med tobak blir tillståndspliktig 
Enligt nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak. 

Som grund för beräkning av avgiften har först en timtaxa räknats fram. En 
modell från Sveriges Kommuner och Landsting har använts för beräkning av 
timkostnaden. Därefter har tidsåtgången för genomsnittliga ärenden 
beräknats. Avgiften har fastställts genom att multiplicera timavgiften med 
tidsåtgången. 

Eftersom lagstiftningen förändras finns skäl att se över nuvarande taxa. Det 
finns även skäl att förtydliga taxan i vissa delar. 

Nämnden har behandlat ärendet den 13 mars 2019, § 68. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar chefen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen om ärendet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) framför att arbetet ska samordnas och effektivi
seras för att taxeavgiften ska komma ner. 

Ordföranden föreslår ajournering i fem minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förSlag och finner att det bifalls 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering 
av reglemente 

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknade produkter att gälla. Denna 
lag ersätter nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 

Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och uppgifterna 
utförs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Förändringen i 
reglementet är endast en administrativ ändring för att säkerställa att 
nämnden även i fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och 
elektroniska cigaretter. 

I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. Detta för att 
undvika kontinuerliga revideringar av reglementet vid förändringar i 
lagstiftningen. Förändringen påverkar inte reglementet i sak. 

Förändringen i lagstiftningen innebär att vissa uppgifter tillkommer i 
kommunens tillsynsansvar. Det är bland annat prövning av verksamheter 
som säljer tobak samt fler rökfria områden. 

Nämnden har behandlat ärendet den 13 mars 2019, § 69. Nämnden föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att 2 § punkt 5 i Reglemente för Samhälls
byggnadsnämnden Bergslagen ändrar till "Nämnden ska utöva til/syn enligt 
alkohol/agen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel." Ändringen gäller från den 1 juli 2019. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förSlag till revidering av Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens reglemente samt 

att ovanstående ska gälla från den 1 juli 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Ett förslag till revidering av revisionsreglementet har gjorts för att förtydliga 
vad som gäller vid upphandl ing av sakkunniga biträden. Det är kommunen 
som är den upphandlande myndigheten och avtalsparten. Däremot är det 
revisorerna som genomför och beslutar om upphandlingen som beställare 
och som tecknar avtalet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till reviderat revisionsreglemente. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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IT-chefen har tagit fram ett för slag till digitaliseringsstrategi för Nora 
kommun. Syftet med strategin är att ange en utvecklingsriktning för 
kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka samhälls
servicen för de som bor och verkar i kommunen samt vara ett stöd till 
förtroendevalda såväl som anställda. 

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg och handlar därför i första hand 
om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet i Nora kommun förväntas att 
löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra . Det digitala perspek
tivet ska finnas i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska 
digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar med medborgare, 
verksamheter och samhället. 

För att lyckas med att genomföra digitaliseringsstrategin krävs det att 
följande områden utvecklas; 
Medborgarfokus - fokus på medborgarnas behov. 
Förändringsledning - en kultur som uppmanar till att utveckla verksamheten. 
Samverkan - andra aktörer tillför viktiga erfarenheter och kunskap. 
IT-stöd - stabil och säker IT-Ieverans. 

Den handlingsplan som ska tas fram utifrån strategin kommer i varje del att 
utgå från medborgarperspektiv, samhällsperspektiv och verksamhets
perspektiv. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till digitaliseringsstrategi för Nora kommun. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bertil Roden (NP) på 
följande förändringar. 
• Sidan 4 sista stycket "när så behövs" tas bort 
• Sidan 5 tillägg i första stycket ... medborgarfokus som inkfuderar fullt 

utbyggd digitafiserad infrastuktur, ... 
• Sidan 5 tillägg under Samverkan, andra stycket " ... digitaliseringsarbetet 

utan aft kräva aft alla invånare skall använda f T-tjänsterna. Kommunen 
m åste kunna tillhandahålla personlig seNice och hjälp. " 

• Sidan 5 tillägg under Verksamhetsutveckling , sista stycket "f T-ansvariga 
skall regefbundet rapportera till KS". 

~eS Sign ~ Protokollsutdrag till 
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• Sidan 6 sista stycket under IT-utveckling ersätts av "För anlitande av moln 
tjänster krävs ytterst noggranna överväganden med avseende på 
kommunens IT-säkerhet och invånarnas integritet och IT-säkerhet' 

Pia-Maria Johansson och Bertil Magnusson (båda LPo) yrkar bifall till 
ändringsyrkandet. 

David Stansvik (V), Birgitta Borg (L), Tom Rymoen, Bengt Svensson 
(båda M), Jonas Akerman, Ursula Steffensen, Kent Nilsson, Margaretha 
Eriksson, Hans Knutsson (samtliga S), Susanne Forsberg (e) och John 
SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag . 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkandena och finner att 
de avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till digitaliseringsstrategi för Nora kommun. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson och Bertil Roden reserverar sig till 
förmån för ändringsyrkandena. 
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Förslag till revidering av förbundsordning för Samhällsbyggnads 
förbundet Bergslagen 

Kommuncheferna i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner har överlämnat 
en skrivelse i ärendet. 

Sedan 1 januari 2017 har medlemskommunerna gett förbundet i uppdrag att 
företräda dem i deras strategiska arbete avseende infrastruktur och 
kommunikationer. Kompetensen har förbundet köpt av Lindesbergs 
kommun. Köpet har bestått av 50 procent aven tjänst och kostnaden har 
fördelats utifrån invånarantal. Planen har varit att från och med den 1 januari 
2019 utöka tjänsten till 100 procent och att förbundet ska vara arbetsgivare 
med samma fördelningsnyckel , dvs invånarantal. 

Kommunerna Ljusnarsberg och Hällefors gör bedömningen att deras behov 
av strategiskt arbete med infrastruktur och kommunikationer kan tillgodoses 
inom sina respektive organisationer. 

I förbundsordningens paragraf 16 framgår att förbundet ska ges möjlighet att 
redovisa konsekvenserna av föreslagen åtgärd. Då förbundet idag inte har 
några kostnader förknippade med uppdraget och inte heller någon anställd, 
borde konsekvenserna vara försumbara. 

Ärendet har diskuterats, kommunicerats och förankrats hos respektive 
kommunstyrelseordförande, kommunchef/direktör och förbundsdirektören. 

Förslaget till revidering innebär att förbundsordningens paragraf 2, andra 
stycket, med lydelse "Förbundet förträder, på kommunernas uppdrag , 
kommunernas strategiska arbete avseende infrastruktur och kommunika
tioner." stryks ur förbundsordningen. Detta ska gälla från och med 
den 1 januari 2020. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagens 
reglemente enligt ovanstående samt 

att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Begäran om utökad investeringsram för omklädningsrummen i 
Ishallen genom omdisponering i investeringsbudgeten 

Utvecklingschefen och fastighetsstrategen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Ishallen är en kommunal idrottsanläggning med hög nyttjandegrad som 
används av flera föreningar, skola och allmänheten. Standarden på 
omklädningsrummen är undermålig. Kommuner har ett stort behov av att 
bygga nya lokaler för omklädning för att möta de behov som verksamheten 
har idag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 165, om budget för 
år 2016 samt ekonomisk plan för åren 2017-2018. Fullmäktige anslog 
5 miljoner kronor för detta ändamål under förutsättning kommunen kunde 
delfinansiera projektet med extern finansiering. Den beräknade kostnaden 
uppgick till 10 miljoner kronor. Nora HC har sökt bidrag från SISU och 
beviljats bidrag med 400 000 kronor. Bidrag har också sökts hos Allmänna 
arvsfonden men det avslogs. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 34, att bevilja en utökning 
av tidigare anslagna investeringsmedel med 2 miljoner kronor. 

Efter genomförd upphandling med anbudsvärdering i december 2018 visar 
att sju företag lämnat anbud på slutsumman mellan 9 450 000 kronor och 
13 950 000 kronor. 

Nya diskussioner med styrelsen för Nora HC genomfördes för att ta fram 
minimibehovet på utbyggnaden. En ny upphandlingsomgång har nu 
avslutats med sammanlagt nio anbudsgivare där slutsummorna var mellan 
8 600 000 kronor och 11 100 000 kronor. 

Av de tidigare beslutade medlen har 444 000 kronor redan upparbetats i 
processen. För att verkställa tilldelningsbeslut på upphandlingen saknas 
1 666 000 kronor. 

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av 
tidigare anslagna investeringsmedel genom att omdisponera investerings
medel avsedda för konstgräs som i nuläget inte är aktuellt att genomförs. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om det till kommun
styrelsens sammanträde den 22 maj ska tas fram tydligare underlag med 
bland annat ritningar på förslaget till lokalerna samt en specifikation av 
delkostnaderna. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottet beslutar 

att det till kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj ska tas fram 
kompletterande handlingar enligt ovanstående. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja en utökning av tidigare anslagna investeringsmedel samt 

att omdisponera del av tidigare anslagna investeringsmedel avsedda för 
konstgräsanläggning, vilket i dagsläget inte är aktuellt att utföra. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att omklädningsrummen samordnas för fotbollen och ishockeyn. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att pengarna tas från annat än 
konstgräsplanerna. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Ordföranden ställer också proposition på ändringsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo) , Bertil Roden (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig. Pia-Maria Johansson meddelar att 
skriftlig reservation ska lämnas. 

Justerares sign ~I--
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Förslag till användning av kommunloggan och platsvarumärket 

Nora kommun ansvarar för två övergripande varumärken - den kommunala 
verksamhetens varumärke samt ortens/platsens varumärke. 

Nora kommuns logotyp, baserad på kommunvapnet, används för att 
kommunicera Nora kommuns uppdrag och verksamhet som erbjuds inom 
vård, skola, omsorg , kultur och skötsel av staden samt beslut som fattas av 
kommunala styrelser och nämnder. Logotypen används enbart när 
kommunen är avsändare och kännetecknar den kommunala service som är 
skattefinansierad. 

Noras platsvarumärke N, är en avsändare, ett visuellt kännetecken, för Nora 
kommun som plats att bo och leva i. N som i Nora används för att på ett 
enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera platsen Nora kommun som 
besöksmål , etableringsort eller plats att bo på. Noras platsvarumärke får 
användas av alla aktörer såsom företag , föreningar, intresseorganisationer 
och enskilda och som delar Nora kommuns vision och mål, som vill bidra till 
utveckling av kommunen och arbetar utifrån svenska lagar och regler. 

Vid all kommunal marknadsföring, till exempel i broschyrer och på affischer, 
vid evenemang och aktiviteter, ska N-et finnas med och kombineras med 
Nora kommuns logotyp. Undantag är när N-et inkräktar eller stör verk som 
har så kallad verkshöjd. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Nora kommuns logotyp, baserad på kommunvapnet, används för att 
kommunicera Nora kommuns uppdrag och verksamhet, som erbjuds inom 
vård, skola, omsorg, kultur och skötsel av staden samt beslut som fattas av 
kommunala styrelser och nämnder. Logotypen används enbart när 
kommunen är avsändare och kännetecknar den kommunala service som är 
skattefinansierad 

att N som i Nora används för att på ett enhetligt sätt marknadsföra och 
kommunicera platsen Nora kommun som besöksmål , etableringsort eller 
plats att bo i. Noras platsvarumärke får användas av alla aktörer såsom 
företag, föreningar, intresseorganisationer och enskilda och som delar Nora 
kommuns vision och mål , vill bidra till utveckling av kommunen och arbetar 
utifrån svenska lagar och regler samt 

~es sign c-7~....... Protokollsutdrag till 

~ 7Y/ kO"'"'-~~re-V\....-
~'u"td7.r~ag~s~~;~;y;~~an~d~e~~~--JL--------~ 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-05-22 102 

att vid all kommunal marknadsföring, till exempel i broschyrer och på 
affischer, vid evenemang och aktiviteter, ska N-et finnas med och 
kombineras med Nora kommuns logotyp. Undantag är när N-et inkräktar 
eller stör verk som har så kallad verkshöjd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2018, § 58, att ge kommun
direktören i uppdrag att göra en översyn av delegationsordningen. 

En översyn har genomförts där respektive ansvarig sett över sina avsnitt i 
delegationsordningen. Avstämning har skett med kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande under arbetets gång. 

Nytt är att delegationsordningen börjar med ett avsnitt som förklarar vad 
delegering av ärende och anmälan innebär. 

Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att under 
rubriken 12 Mark- och fastighetsadministrativa frågor, punkterna 
12.1 Uthyrning och utarrendering av lokaler, mark och bostäder, 
12.2 Hyra av lokaler och mark samt 12.3 Kommunens representant vid 
tvister angående hyresuppgörelser ska kommundirektören ha delegation på 
att fatta beslut. Dessutom ska punkterna kompletteras med tids- och 
beloppsgräns för när beslut återgår till kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det godkänns. 

Ledningsutskottet töreslår kommunstyrelsen besluta 

att gOdkänna upprättat förslag till reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen med ovanstående förändringar. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) en rad förändringar i delegationsordningen. 

John SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden föreslår ajournering i 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas ärendet. 

Ordföranden kan tänka sig förändringar vad gäller villkor om samråd enligt 
Pia-Maria Johanssons yrkande. 

Bertil Roden (NP) och Conny Alfredsson (SO) yrkar bifall till Pia-Maria 
Johanssons ändringsyrkanden. 

Birgitta Borg (l) yrkar bifall till lednings utskottets förslag. 
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Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Pia-Maria 
Johansson (LPo) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar 
enligt ledningsutskottets förslag . 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden meddelar följande omröstningsproposition vilken godkänns. 
Den som bifaller ledningsutskottets förslag röstar ja och den som bifaller 
Pia-Maria Johanssons yrkande röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 
10 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till reviderad delegationsordning för kommun
styrelsen. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), Bertil Roden (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 



Skriftlig reservation punkt 20: Revidering delegationsordningen 

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot att kommunstyrelsen i så hög grad dele

gerar så viktiga beslut som nu skett rörande delegationsordningen. 

Dels för att vi menar att meningen sid 3 fösta stycket är vilseledande "I ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt ska beslut fattas av kammunstyrelsen, " då det är 

kommunfullmäktige som tar beslut av större vikt och principiell karaktär, därav borde den 

meningen ha strukits från delegationsordningen. 

Vi menar även att flera av punkterna i delegat ionsordningen behöver ha en gräns på 

antingen år och/eller belopp ex tecknande av teater och arrangemangavtal, som bör ligga på 

max 50 000 samt försäljning av inventarier och förlängning av avtal som bör begränsas till 2 

år. Även uthyrning och utarrendering av enskilt objekt, mark och bostäder, där vi menar 

gränser bör ligga på 200 000 max 5 år. 

Vi anser även att några punkter kan beröra kommunens ekonomi och därför bör lyftas 

politiskt till ledningsutskott, ex tidsbegränsad anställning av kommundi rektör samt 

avslutning av anställning med avgångsvederlag över 6 månader. 

Några av punkterna ska helt tas bort då det är frågor som direkt påverkar ekonomin i kom

munen ex behovsprövning av nyinrättade tjänster samt försäljning och förvärv av mark för 

genomförande av plan. 

Utöver vad som framförts menar vi att förslaget om att villkora samråd på vissa punkter som 

ordförande föreslog skulle skett. 

Ovanstående reservation syftar i huvudsak till att inte öka tjänstemannastyret i kommunen 

utan se till att kommunstyrelsens politiker är väl förankrade i frågor som berör kommunen. 

För landsbygdspartiet oberoende 

qCc~ 
Pia-Maria Joha sson 
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Förslag till riktlinjer för lönebildning 

HR-chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 
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Med löneavtal utan centralt angiven nivå har Nora kommun fått ett större 
ansvar för den egna lönebiJdningen. 

LönebiJdningen ska implementeras i övrig verksamhetsstyrning och blir då en 
viktig del av Nora kommuns verksamhetsplanering. I budgetprocessen 
tydliggörs ekonomiska ramar och behov av löneökningar. Planeringen av 
löneöversyn måste därför integreras med budgetarbetet och kommunens 
övriga planeringsarbete. En förutsättning för att lönebildningsarbetet ska bli 
ett styrmedel för verksamheten är att planering, genomförande och tids
planer är väl förankrade i verksamheten. 

Syftet med riktlinjen för lönebildning är att tydligt beskriva hur arbetet med 
lönebiJdning bör gå till. Syftet är också att ange tydliga ramar att förhålla sig 
till under lönebildningsprocessen och anger också vem som är ansvarig för 
vad. I riktlinjen anges hur löneöversynsprocessen ska gå till, hur lönsättning 
ska ske i löneöversyn och mellan löneöversyner samt hur lönesättande chef 
bör hantera situationer där medarbetare är till exempel frånvarande i 
förhållande till lönesättning. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinjer för lönebildning. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson 
(LPo) på att ordet Förtroendeuppdrag på sidan 8 byts mot Politisk åsikt. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot ändringsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

tt1<-c~ 
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Kommundirektören och utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Den 24 augusti i sommar kommer tv-programmet Antikrundan att spelas 
in i Nora Järnvägsmuseum. Antikrundan har ca två miljoner tittare och dess 
betydelse för marknadsföring av platsen Nora och den unika järnvägsmiljön 
är stor. 

Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg är projektledare. 
Tillsammans med föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg, Nora 
kommun, ArkivCentrum Örebro län och lokala idrottsföreningar med flera 
ser de till att arrangemanget kan genomföras på bästa sätt. 

Förutom Antikrundan kommer en rad andra aktiviteter att genomföras på 
område. Bland annat kör NBVJ tåg till Pershyttans bergsmansby och Järle 
samt Järnvägsmuseet och Arkivet är öppna. Även filminslag från andra 
områden i Nora kommun genomförs. 

Det krävs åtgärder av olika slag för anpassning av miljön för filmteamet, 
besökare och parkering mm. Huvudsaklig inspelningsplats är Vagn
verkstaden. Där måste golvet repareras, rengöras och förses med tätnings
lister mellan spåren samt förses med provisoriska utrymningstrappor vid 
fönstren. Fordon och utrustning ska omlokaliseras och/eller förses med 
presenningar. 

Entreområdet måste grusas för att få bättre tillgänglighet för besökare och 
inspelning. Nora resecentrum och bussgatan ska stängas, brand- och 
parkeringsvakter och utrymningsskyltar ordnas och tre extra publika toaletter 
behövs för besökarna. 

Kostnaden för åtgärderna beräknas till 200 000 kronor. 

Birgitta Borg (L) yrkar bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anslå 200 000 kronor ut kommunstyrelsens oförutsedda medel 2019 för 
åtgärder för att kunna genomföra tv-programmet Antikrundan. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

I{.o<,<, rvvu..,V\.... ck ~~ 
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Förslag till plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. En kommun kan 
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. 
Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksam
heter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en 
positiv utveckling av landsbygden. 

Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på 
landsbygden. Redovisningen ska vara vägledande när man prövar 
ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävandet av 
strandskyddet i detaljplaner. 

Förslaget är att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en LIS-plan för 
Nora kommun och att 450 000 kronor avsätts i 2020 års budget alternativt 
ur kommunstyrelsens oförutsedda medel år 2020. 

Kommundirektören föreslår att en styrgrupp tillsätts antingen som en tillfällig 
fullmäktigeberedning eller att samhällsbyggnadsutskottet utses som 
styrgrupp för arbetet att ta fram en LIS-plan. 

Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att samhälls
byggnadsutskottet utses till styrgrupp för arbetet vilket godkänns. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en LIS-plan för Nora kommun 
samt 

att utse samhällsbyggnadsutskottet som styrgrupp för arbetet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avsätta 450 000 kronor i 2020 års bUdget alternativt ur kommunstyrelsens 
oförutsedda medel år 2020 för arbetet att ta fram en LI S-plan. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen förslag till revidering av 
gemensam taxa för markåterställningsarbete i kommunerna 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvar för mottagande, hand
läggning och beslut om grävtillstånds- och återställningsanmälan i 
kommunägd mark och ansvarar sedan för återställningsarbetet. Den som 
utför grävning i kommunägd mark får inte återställa hårdjordyta efter det 
egna arbetet. Det ska skötas av förbundet. Taxan bygger på det bransch
specifika regelverket anläggnings-AMA, vad som behöver åtgärdas efter att 
grävning har utförts i kommunägd mark samt de priser som ingår i avtal med 
upphandlad entreprenör. 

Direktionen har behandlat ärendet den 26 april 2019, § 57. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

at! anta förslag till revidering av taxa för markåterställningsarbeten. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

~e-
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, om att bygga ny 
högstadieskola. 

Inför beslutet gjordes en förstudie med olika förslag. Alternativ 1, nybyggna
tion, antogs. För att uppförandet av ny högstadieskola ska vara tydligare har 
det tagits fram en uppdragshandling. 

I fullmäktiges beslut ingick att den nya skolan byggs i en konstruktion som 
tillåter att fukt i luften kan vandra genom konstruktionen, så kallad 
diffusionsöppen konstruktion. 

Sedan beslutet fattades har det framkommit att det inte är lämpligt att 
använda diffusionsöppen konstruktion på den typ av byggnation varför 
kommunfullmäktiges beslut i den delen bör upphävas. 

Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om den gamla skolan ska 
rivas eller inte. I underlaget till fullmäktiges beslut, dvs alternativ 4, etapp 4, 
står "Ta de nya ytorna i drift och riva den gamla skolbyggnaden". 

Utifrån fullmäktiges beslut står det i uppdragsdirektivets punkt 5: "Befintlig 
skolas framtida bruk eller alternativa rivning ska utredas vidare". 

Utskottet enas om att punkt 5 i direktivet tas bort. Därmed bör fullmäktige 
fatta beslut om eventuell revidering av beslutet om ny höstadieskola från den 
18 april 2019, § 29. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat reviderat förslag till uppdragsdirektiv för byggnation av Nya 
Karlsängskolan, dvs punkt 5 i direktivet tas bort. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva del av fullmäktiges beslut den 18 april 2019, § 29, dvs "att den 
nya skolan byggs i en konstruktion som tillåter att fukt i luften kan vandra 
genom konstruktionen, så kallad diffusionsöppen konstruktion" samt 

att revidera beslutet om rivning av gamla Karlsängskolan. 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag . 

Pia-Maria Johansson yrkar dock på tillägg i punkt 5 i uppdragsbeskrivningen 
enligt följande. "Framtida användningsområde ska utöver alternativ använd
ning även inkludera möjlighet att förlägga punkterna 1 b, c, e och f för att på 
så vis få ner byggkostnaderna av nya Karlsängskolan. " 

Pia-Maria Johansson yrkar också på ett tillägg i punkt 2 enligt följande .... och 
uppföras på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt, med träkonstruktion 
så långt som möjligt. " 

Bertil Roden (NP) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons tilläggsyrkanden. 

John SundelI (KO) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag . 

Tom Rymoen (M) yrkar på en revidering av punkt 7 i uppdragsdirektivet där 
summan för den ekonomiska ramen tas bort. Ett förslag till revidering av det 
budgeterade investeringsbeloppet på 360 mkr ska behandlas på extra 
sammanträde för kommunstyrelsen den 3 juni 2019 och därefter på 
fullmäktige den 12 juni. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandena och finner at! 
de avslås. 

Ordföranden ställer också proposition på ändringsyrkande angående punkt 7 
och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! anta upprättat reviderat förslag till uppdragsdirektiv för byggnation av Nya 
Karlsängskolan, dvs punkt 5 i direktivet tas bort samt 

att summan för den ekonomiska ramen i punkt 7 tas bort. 

ProtokoHsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva del av fullmäktiges beslut den 18 april 2019, § 29, dvs "att den 
nya skolan byggs i en konstruktion som tillåter att fukt i luften kan vandra 
genom konstruktionen, så kallad diffusionsöppen konstruktion" samt 

att revidera beslutet om rivning av gamla Karlsängskolan. 

~SSign 9~ Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



Skriftlig reservation punkt 25: Uppdragsdirektiv nya Karlsängskolan 

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut att inte göra 

följande tillägg i uppdragsbeskrivningen rörande byggnationen av nya Karlsängskolan 

Vi anser att tillägget (kursiv stil) skall göras i punkt 2 och 5 

2. Utformningen ska vara estetisk tilltalande och förhålla sig smakfullt till övrig bebyggelse 

i närområdet och uppföros på ett hållbort och ekonomiskt försvorbort sätt med 

träkonstruktion så långt som mäjligt. 

5. Befintlig skolas framtida bruk eller alternativa rivning ska utredas vidare. Fromtida 

användningsområde ska utöver alternativ användning även inkludera möjlighet att förlägga 

punkterna 1 b, c, e och f för att på så vis få ner byggkostnaderna av nya Karlsöngskolan. 

Punkterna 1 b. c. e och f är följande: 

I. Nya Karlsängskolan ska byggas for följande funktioner: 

a. Högstadieskola för 450 elever 

b. Grundsärskola åk F - 9 och särskild undervisningsgrupp autism for totalt 25 elever 

c. Lokaler for skolans elevhälsa 

d. Lokaler for cafe- och måltidsverksamhet som ska kunna nyttjas for många ändamål, även 

utanför skoltid, dimensionerad for 250 personer. Det ska vara mottagningskök för skoIverk

samheten och det ska finnas ett separat kök for uthyrning. 

e. Lokaler for fritidsgårdsverksamhet 

f. Lokaler for kommunal skala for kultur, natur och teknik 

g. Aula för 250 personer 

För landsbygdspartiet oberoende 
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Förslag at! anse inkommen skrivelser som tidigt remissvar på 
trafikutredningen 

Fastighetsägare utmed Kungsgatan i Nora har överlämnat en skrivelse om 
trafiksituationen på och omkring Kungsgatan. De anser att det behövs 
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och minska störningar mellan 
Tullbackagården och Trängbo camping samt på strandpromenaden mellan 
järnvägsstationen och campingen. 

Fastighetsägarna föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019, § 45, att ge kommun
direktören i uppdrag att sända Trafik-, cykel- och parkeringsutredningen på 
remiss. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att skrivelsen från fastighetsägarna ska anses vara ett tidigt inkommet svar 
på ovanstående remiss och att förslagen till förbättrande åtgärder tas med i 
sammanställningen av remissvaren. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign 

~~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till deltagare i styrgruppen för projektet reservvatten i 
Nora och Lindesberg 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i uppdrag av kommunerna 
Nora och Lindesberg att utreda möjligheter till reservvatten för båda 
tätorterna. För att få en bra förankring och öppenhet är det önskvärt att bilda 
en styrgrupp med politiska representanter från båda kommunerna. Projektets 
arbete kommer att stämmas av ett par gånger per år. 

Förslaget är att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 
oppositionsrådet ska ingå i styrgruppen från Nora kommun. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) på 
att Jan Rylander (NP) ska vara oppositionens representant. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget att oppositionsrådet ska ingå i 
styrgruppen, vilket bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande 
och finner att det avslås. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt oppositionsrådet 
ska ingå i styrgruppen för projektet reservvatten i Nora och Lindesberg. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

J us~ares sign c7~ 

~ /pY~~ 
Protokollsutdrag till 

'De- ~ e,c;I.clc. 
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Under hösten 2018 genomfördes en lokalinventering som omfattade 
kommunens skol- och förskolelokaler. Inventeringsprocessen utmynnade i 
ett antal tänkbara åtgärdsförslag som bedömdes vara möjliga utan alltför 
omfattande nyinvesteringsåtgärder. 

Två konkreta alternativ presenterades utifrån grundförslaget: 

Alt 1) Eleverna på den en-parallelliga Lärkesskolan erbjuds plats på 
Järntorgsskolan. Järntorgets fyra förskoleavdelningar flyttas i sin tur till 
Lärkesskolan för att frigöra lokalutrymme på Järntorgsskolan och 
kompletteras där med ytterligare sex avdelningar. 

Alt 2) Eleverna på den en-parallelliga Lärkesskolan erbjuds plats på 
Järntorgsskolan. Järntorgets fyra förskoleavdelningar flyttar i sin tur till 
Lärkesskolan för att frigöra lokalutrymme på Järntorgsskolan och 
kompletteras där med ytterligare en avdelning samt att även lokalutrymme 
för verksamheterna vuxenlärandeenheten Hjernet, Integrationsenheten och 
AME skapas på Lärkesskolan. 

Syftet med den nu föreslagna förstudien är att djupare belysa om de 
beskrivna alternativen är realistiska, lämpliga och överhuvudtaget önskvärda. 
Förstudien ska genom att översiktligt kasta ytterligare ljus på elva 
specificerade frågeställningar som kan vägleda den politiska nivån i beslutet 
att gå vidare med eller att förkasta förslaget. 

Resultatet av förstudien ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 
november 2019. 

Maria Blomqvist (LPo) yrkar avslag till förslaget. 

Ordföranden yrkar bifall till förslag enligt alt. 1 med tillägget att beakta 
logistiken vad gäller de geografiska lägena samt att titta på om F-3 kan bli 
kvar på Lärkesskolan. 

Ordförande ställer propOSition på de båda yrkandena och finner at! barn- och 
ungdomsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
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Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt kommunförvaltningen att genomföra en förstudie som belyser 
realismen och lämpligheten i att genomföra en lokalförändring som innefattar 
lokalobjekten Järntorgsskolan inklusive fritidshem, Järntorgets förskola, 
Lärkesskolan inklusive fritidshem enligt alternativ 1 med tillägget att beakta 
logistiken vad gäller de geografiska lägena samt att titta på om F-3 kan bli 
kvar på Lärkesskolan. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att uppdraget går till kommundirektören och inte till kommunförvaltningen. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att ärendet återremitteras på grund av 
otydlighet i uppdraget och avsaknad av barnperspektivet. 

Birgitta Borg (L), Margaretha Eriksson, Hans Knutsson, Anna Karlsson 
(samtliga S) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Bertil Roden (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att ta med miljö
aspekterna. 

Bengt Magnusson yrkar i andra hand på avslag och i tredje hand på följande 
tillägg. 
• att det görs en barnkonsekvensanalys där det finns ett tydligt barn- och 

föräldraperspektiv vad gäller tänkta förändringar av både förskola och 
skola. 

• att det beskrivs hur alternativen för barngrupperna för olika åldrar kan se ut 
• att det finns en analys av konsekvenser att ha en stor förskoleverksamhet. 

Hur pedagoger som ex lärare och förskolelärare samt föräldrar ser på 
förslagen rörande förskola och skola. 

• att utreda närhetsprincipen rörande förskola och skola. Vad blir det för 
konsekvens med stora enheter på olika håll i Nora? 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Bertil Roden yrkar bifall till Bengt 
Magnussons andra- och tredjehandsförslag. 

Ordföranden yrkar på att det i uppdraget tas med barn- och miljöperspektiv. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på utskottets förslag mot avslags
yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Ordföranden ställer också proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
det bifalls. 

Protokollsutdrag till 
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Ordföranden ställer därefter proposition på Bengt Magnussons tilläggs
yrkanden och finner att de avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att genomföra en förstudie som belyser 
realismen och lämpligheten i att genomföra en lokalförändring som innefattar 
lokalobjekten Järntorgsskolan inklusive fritidshem, Järntorgets förskola, 
Lärkesskolan inklusive fritidshem enligt alternativ 1 med tillägget att beakta 
logistiken vad gäller de geografiska lägena samt att titta på om F-3 kan bli 
kvar på Lärkesskolan samt 

att i förstudien även beakta barn- och miljöperspektivet. 

Bengt Magnusson och Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för 
egna yrkanden. 

Protokollsutdrag till 



Skriftlig reservation punkt 28: Uppdrag om förstudie förskola och skola 

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut att lämna ett 

uppdrag om förstudie för att se om Järntorgsskolan kan bli en tre- parallell skola för ca 450 

barn åk O - 6 samt skapa en förskolenhet på Lärkeskolan med upp till 10 avdelningar. 

Landsbygdspartiet oberoende anser att det saknas ett tydligt barnperspektiv i uppdraget, 

liksom miljö- och närhetsperspektiv. 

Järntorgsskolan är redan idag för trång. Fler barn innebär fler konfliktsituationer på en liten 

yta. Matsalen idag är redan för liten och måltidstiderna börjar tidigt på dagen, vilket troligt

vis skulle förvärras genom ökat nyttjande. Detta är aspekter som vare sig är hälsofrämjande 

eller har ett barnperspektiv, utan endast effektiviseringsperspektiv, där de berörda barnens 

behov glöms bort. Likaså är idrottshallen hårt belastad och skolgården mycket begränsad. 

Hur blir det för föräldrar att dels lämna sina yngre barn på en förskola och sedan äldre barn 

på en annan skola? 

Hur blir det att ha en stor förskola med många olika avdelningar för barnen, hur många olika 

relationer klarar de av att skapa? 

Nora kommun står inför stora besparingar de närmaste tre åren och att då lägga utrednings

tid som dessutom innebär ombyggnationer med påföljande stora kostnader menar vi är en 

felprioritering. 

Sagoskatten som togs i bruk 2017 har medfört betydande kostnader för kommunens 

förskolekonto. Kostnader som riskerar tas ut genom större barngrupper. 

Landsbygdspartiet oberoende anser att vi i stället bör pröva omvänd skolskjuts, begränsade 

öppettider på vissa försko lor i kombination med samutnyttjande av personal på närliggande 

förskolor. 

För landsbygdspartiet oberoende 

ru~ 
Pi a-Maria Jo 
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Förslag till revidering av ny stadieindelad timplan för grund
skolan 

Kommunstyrelsen antog 2019-05-30 en ny stadieindelad timplan för grund
skolan. Efter att beslutet fattades har det framkommit att vissa delar av 
beslutet grundats på felaktig förståelse av förutsättningarna. Mer specifikt 
handlar felaktigheten om timantalet i de tre ämnesområdena matematik, 
idrott och hälsa samt elevens val. Efter ny, mer klargörande, information från 
Skolverket lämnar skolchefen förslag till revidering av tidigare beslut om 
timplanen. 

Matematik: Förändringen berör enbart högstadiet och innebär att det totala 
antalet timmar under stadiet ökar från 295 till 400 timmar. 

Idrott och hälsa: Revideringen berör både mellanstadiet och högstadiet. Den 
totala timplaneförändringen i ämnet under årskurserna 1-9 är 100 timmar, 
från 500 till 600 timmar varav 20 timmar berör mellanstadiet och 80 timmar 
högstadiet. 

Elevens val: Timplanen för ämnet är inte stadieindelat och minskar totalt med 
205 timmar, från 382 till 177 timmar. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta revideringsförslaget av ny stadieindelad timplan. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

1---, -q::J ... us:tt:::ra~rc:eS::S;::igg:;;n~~':-_______ -L ____ ---1st~I~+ 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag svar på SKL:s rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänsten 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har den 14 december 
2018 beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 
områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 
19,5 miljoner kronor, vilket innebär ca 1,95 kronor per invånare i kommunen 
Finansieringen gäller för fyra år, dvs 2020-2024. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen 
för SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL har stöttat kommunerna i denna 
utveckling med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, 
tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga 
utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med 
staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. 

SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt 
finansiera en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL 
i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisationen och 
finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 

sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, 
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och 
resultat 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden för Nora kommun kommer att uppgå till ca 20 000 kronor per år. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta rekommendationen och delta i finansieringen av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet. 

Protokollsutdrag till 

S\c.L-
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) 
avslag på utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta rekommendationen och delta i finansieringen av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet. 

David Stansvik reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till uppdrag om äldreplan 
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Under lång tid har det pratats om en äldreplan i Nora. Detta utifrån före
ställningen att ett uppdrag har getts till socialchefen att ta fram en sådan. 
Mottagare av äldreplanen skulle vara välfärdsberedningen. 

Planen skulle utgå ifrån ett medborgarperspektiv. Planen skulle tas fram med 
hög delaktighet och inflytande av våra äldre medborgare samt referens
grupper som består av politiker och tjänstemän. Det går inte att hitta något 
beslut där socialchefen ges i uppdrag att ta fram en äldreplan där ovan
stående kriterier ska vara med. Den enda referens som finns är Direktiv till 
kommunfullmäktiges Beredning för välfärd 2015-2018 dnr KS 272-2015. 
Tidigare socialchef har formulerat ett uppdragsdirektiv som inte har beslutats 
i någon politisk församling . 

Med anledning av detta och behovet av att ta fram en äldreplan som i högre 
grad tar sin utgångspunkt i den demografiska utvecklingen och möjligheten 
till att tillhandahålla vård och omsorg som är hållbar ut ett finansierings
perspektiv framställs detta behov och förslag enligt nedan. 

Uppdraget ska utgå från ett kommunalt perspektiv och ge förslag på 
utformning av: 
- riktlinjer 
- boendeformer 
- värdegrund 
- arbetssätt 
- organisation 
- samverkan med andra aktörer och civilsamhället. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge socialchefen i uppdrag att utforma en äldreplan med strategier och 
aktiviteter för framtiden. Detta i syfte att möta den demografiska utvecklingen 
på ett, för kommunen, strategiskt och hållbart sätt. 

Protokollsutdrag till 

.socUGtLcl;,~ 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förslår ordföranden att ett 
förslag till äldreplan ska presenteras på kommunstyrelsens första samman
träde 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge socialchefen i uppdrag att utforma en äldreplan med strategier och 
aktiviteter för framtiden. Detta i syfte att möta den demografiska utvecklingen 
på ett, för kommunen, strategiskt och hållbart sätt samt 

att ett förslag till äldreplan presenteras på kommunstyrelsens första 
sammanträde 2020. 

J~SSign ~v Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till uppdrag att genomföra Noramodellen för arbete 

Med utgångspunkt i Trelleborgsmodellens centrala delar för kommunal 
arbetsmarknadspolitik med synsätt på individen , resursväxling, flexibel 
kompetenspåfyllning och resultatuppföljning har en Noramodell för arbete 
tagits fram. 

Ett förändringsarbete i Nora skulle innebära att 
• arbeta för att i hela organisationen förankra de synsätt på individen som 

en etableringsmodell anger och som utgår från höga förväntningar och en 
positiv kravställning på varje individ 

• arbeta med resursväxling inom de verksamheter som berörs av 
etableringskedjan samt i den processen nyttja nya, effektiva lösningar i 
form av digital teknik. De verksamheter som berörs är i första han IFO, 
vuxenlärandeenheten Hjernet, integrationsenheten och AME 

• utveckla strukturen för vuxenutbildningen i kommunen med syftet att 
skapa större resurser för "flexibel kompetenspåfyllning ". Eftersom Nora är 
en relativt liten kommun så är ett förstärkt samarbete med övriga 
kommuner i arbetsmarknadsregionen av stor vikt 

• vidareutveckla det tvärgående samarbetet över flera verksamhetsgrenar 
• utveckla en kvalitetssäkrad modell för systematisk resultatuppföljning 
• beräkna ekonomiska effekter. 

Målet med modellen är "Ett arbetssätt som tidigarelägger inträde på arbets
marknaden för medborgare med försörjningsstödsberoende, en flexiblare 
kompetenspåfyllnad för arbetsmarknaden, ett individuellt stöd för 
medborgare som behöver det samt en effektiv och digitaliserad 
handläggningsprocess." 

För att genomföra förändringsarbetet kommer fem förändringsarbeten att 
genomföras: 
1. Organisation och resurser 
2. Digitalisering och e-tjänster 
3. Processer och arbetssätt 
4. Synsätt och värderingar 
5. Resultat och uppföljning 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra Noramodellen för arbete 
och de förändringsarbeten som beskrivs samt 

att tillskjuta medel till en projektledartjänst om 50 procent på 240 000 kronor 
för 2019 samt beakta i 2020 års budget 480 000 kronor. 

Protokollsutdrag till 

~1I1IIAN/A..ck'r _ 
Ek.wt.-~ cu.J d 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att 
projektet startar från och med den 1 juni 2019 samt att medlen för 2019 
anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra Noramodellen för arbete 
och de förändringsarbeten som beskrivs med start den 1 juni 2019 

att tillskjuta medel till en projektledartjänst om 50 procent på 240 000 kronor 
för 2019 samt beakta i 2020 års budget 480 000 kronor samt 

att medlen för 2019 anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel. 

JUS~Sign 9~f-
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kort information, samverkan 

Hans Knutsson (S), ledamot i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
informerar om att inom förbundet pågår en omorganisation av verksamheten 
Rekrytering pågår av ny avdelningschef. Sista ansökningsdag var den 
28 april. 

Bertil Roden (NP), ersättare i SOFINT, informerar om att vid styrelsemötet 
den 17 maj avgick ordföranden. Vice ordföranden tar tillfälligt över som 
ordföranden och en ny vice ordföranden ska väljas. 

Ordföranden tackar för informationen. 

JU~Sign ~~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 

1 2019-04-03. Nämn- och utredningssekreterare - Beslut om att bevilja 
medel ur Skolsamfonden och Stadrafonden II. (dnr ks2019-00S) 

2 2019-0S-07. Controller - Beslut om att bevilja medel ur Bemt 
Brunnbergs skolresefond. (dnr ks2019-00S) 

3 2019-04-04, 11, 26, OS-20. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i 
brådskande ärenden. Beslut med anledning av personuppgiftsincidenter 
som inträffade den 2S februari, 8 april, 22 mars samt 26 april 2019. 
(dnr ks2019-024). 

4 2019-04-01--26. Säkerhetssamordnaren - Beslut om markupplåtelse. 
(dnr ks2019-034) 

S 2019-02-06. Fastighetsstrategen - Tecknande av avtal, december 2018 
(dnr ks2019-042) 

6 2019-02. Kommundirektören - Tecknande av avtal, februari 2019. 
(dnr ks2019-049) 

7 2019-03. Kommundirektören - Tecknande av avtal, mars 2019. 
(dnr ks2019-049) 

8 2019-04-03, 09, OS-02,08. Kommunstyrelsens ordförande
Startrapporterför investering. (dnr ks2019-080) 

9 2019-04-26. Kommunsekreteraren - Beslut om bidrag 2018, enskilda 
vägar utan statsbidrag. (dnr ks2019-131) 

10 2019-04-16. Ekonomichefen - Beslut om tilldelning av leverans
konstrakt av IT-produkter. (dnr ks2019-142) 

11 2019-0S-14. Ekonomichefen - Beslut om tecknade avtal. 
(dnr ks2019-230) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 
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Delgivningar 

1 2019-0S-03. Boverket - Beslut enligt förordningen om statsbidrag för 
upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och 
fritidshem . (dnr ks2016-S9S) 

2 2019-04-04. Region Örebro län - Utdrag ur protokoll från region
styrelsens sammanträde den 28 mars 2019, § 43, ekonomisk 
redovisning 2018 av utbetalda medel i enlighet med överenskommelser 
om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa. (dnr ks2018-016) 

3 2019-0S-14. För kännedom : Länsstyrelsen - Beslut till Samhällsbygg 
nadsförbundet Bergslagen om föreläggande enligt miljöbalken för 
anläggande av reservvattenledning mellan Nora och Lindesberg. 
(dnr ks2018-218) 

4 2019-0S-09. Länsstyrelsen - Information om fastställd handlingsplan för 
infrastruktur i Örebro län. (dnr ks2018-238) 

S 2019-04-23. För kännedom: Nacka tingsrätt - Meddelande till Orica 
Sweden AB om dom från Mark- och miljödomstolen om ändringstillstånd 
till förändrad produktion av matris och sprängämnen vid bolagets 
anläggning i Gyttorp. (dnr ks2018-326) 

6 2019-03-27. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur protokoll från kommun 
styrelsens sammanträde den 20 mars 2019, § 79, samt om reviderad 
överenskommelse med Region Örebro län om familjesamverkansteam i 
norra länsdelen. (dnr ks2018-438) 

7 2019-04-11. Hällefors kommun - Utdrag ur protokoll från kommun
styrelsens sammanträde den 4 april 2019, § 78, om reviderad överens 
kommelse med Region Örebro län om familjesamverkansteam 
i norra länsdelen. (dnr ks2018-438) 

8 2019-0S-07. Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd att sätta upp skyltar, 
obelisker, utmed väg 244 inom Nora och Hällefors kommuner. 
(dnr ks2019-0S9) 

9 2019-04-11. Jordbruksverket - Beslut om indragna stödrätter 2018. 
(dnr ks2019-072) 

10 2019-04-10. Revisorerna - Revisionsrapport över årsredovisning 2018. 
(dnr ks2019-083) 

Juste! es sign 

'>X- 7~ 
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11 2019-04-04. Region Örebro län - Meddelande till kommuner i Örebro 
län som ansökt om statlig medfinansiering för kollektivtrafik-, cykel-, 
trafiksäkerhets-, eller miljöåtgärder på kommunal infrastruktur 2020. 
(dnr ks2019-085) 

12 2019-04-17. Lindesbergs kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges 
protokoll från sammanträde den 15 april 2019, §§ 58-59, revisions
berättelse och årsredovisning för Nerikes Brandkår 2018. 
(dnr ks2019-143) 

13 2019-05-10. Laxå kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 
från sammanträde den 8 maj 2019, § 49, årsredovisning för Nerikes 
Brandkår 2018. (dnr ks2019-143) 

14 2019-05-10. Hallsbergs kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges 
protokoll från sammanträde den 29 april , § 25, årsredovisning från 
Nerikes Brandkår 2018. (dnr ks2019-143) 

15 2019-03-20. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll från sammanträdet den 20 mars 2019, § 80, om överens
kommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 
gällande samverkan i familjecentral. (dnr ks2019-180) 

16 2019-04-04. Region Örebro län - Utdrag ur regionstyrelsens protokoll 
den 28 mars 2019, § 42, om handlingsplan för god, jämlik och jämställd 
hälsa i Örebro län 2019-2022. (dnr ks2019-197) 

17 2019-04-09. Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd att inom Örebro län 
sätta upp valaffischer inför 2019 års val till Europaparlamentet. 
(dnr ks2019-200) 

18 2019-04-10. Revisorerna - Grundläggande granskning 2018. 
(dnr ks2019-205) 

19 2019-04-30. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges 
protokoll från sammanträde den 11 april 2019, § 19, om justering av 
förbundsordningen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
(dnr ks2019-218) 

20 2019-04-25. Mälardalsrådet - Rapport och kunskapsunderlag om 
kompetensförsörjningen och styrningen av högre lärosäten i 
Stockholm-Mälarregionen. (dnr ks2019-236) 

21 2019-05-07. Länsstyrelsen i Dalarnas län - Protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet. (dnr ks2019-256) 

ProtokoUsutdrag tirr 
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22 2019-05-10. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Trafikverket om 
tillstånd att renovera vägmärken i Örebro län. (dnr ks2019-265) 

23 2019-05-15. Karlskoga kommun - Utdrag, § 113, ur protokoll fört på 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 april 2019 om fortsatt utredning 
om reservvatten. (dnr ks2019-272) 

24 2019-04-12. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 9 april 2019 samt utdrag § 91, om kvartalsredovisning 
ekonomi, januari-mars 2019. 

25 2019-04-30. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 17 april 2019. 

26 2019-05-10. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag från 
protokoll från sammanträde den 26 april 2019, § 61 , driftuppföljning 
t.o.m 2019-03-31 samt § 62, investeringsuppföljning t.o.m 2019-03-31. 

27 2019-05-16. Arbogaåns vattenförbund - Kallelse till ordinarie bolags 
stämma den 29 maj 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 90 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1 Ledningsutskottets beslut 2019-05-06, §§ 45-46 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

~reSSign ~~ 
Protokollsutdrag till 
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Kommundirektören informerar 

Trafikutredningen, cykelutredningen samt parkeringsutredningen har lämnats 
över till allmänheten för synpunkter. 

Remisserna har bland annat lämnats till byalag, hembygdsföreningar, 
Köpmannaföreningen, de politiska partierna, Trafikverket, Naturvårds
föreningen. 

Svar på remisserna ska lämnas senast den 20 juni. 

Protokollsutdrag till 
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KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 2215 2019 

Närv, Närv, Omröstninqar 

beslut ej be- 104 ~ 

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei AVE 

, Solveig Oscarsson (S) V ord -

0"'' Tom Rymoen (M) 1 1 

Jonas Akerman (S) §§ 57-58, 61-81 1 1 

Susanne Forsberg (C) 1 1 

Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) -
Kent Nilsson (S) 1 1 

Susanne Lindholm (KO) -
Hans Knutsson (S) 1 1 

Birgitta Borg (L) 1 1 

Oavid Stansvik (V) 1 1 

Pia-Maria Johansson (LPo) 1 1 

Bertil Roden (N P) 1 1 

Conny Alfredsson (SO) 1 1 

Benat Maanusson (LPo) 1 1 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Bengt Svensson (M) 1 1 

Ursula Steffensen (S) 1 1 

Jörgen Sateraas (C) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) 1 1 

Margaretha Eriksson (S) 1 1 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Hoikkala (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

I ss 59-60, 82-91 Anna Karlsson (S) 1 

Jan Rylander (N P) 1 

Andreas Vidlund (SO) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SOl 
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