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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrl<ande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-02-15 2 

Lu § 1 dnr ks2016-564 

Förslag till revidering av attestreglemente för Nora kommun 

Ekonomichefen har tagit fram ett förslag till revidering av kommunens 
attestreglemente med anledning av förändringar i kommunens organisation 
och i arbetssättet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av attestreglementet för 
Nora kommun. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

UtdragsbestyrKande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 

Lu § 2 dnr ks2012-072 

Svar på motion 4/2012 om rötning av matavfall 

Helena Vilhelmsson (e) överlämnade rubricerad motion på kommun
fullmäktige den 29 februari 2012, § 4. 

Motionären föreslog: 

3 

att Bergslagens Kommunalteknik får i uppdrag att utreda och ta fram förslag 
för att kunna ta tillvara kommuninnevånarnas och näringsidkarnas 
utsorterade matavfall för rötning och biogasproduktion. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
som därefter lämnade motionen till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat motionen till Bergslagens Kommunalteknik, 
BKT, för yttrande. BKT:s direktion har i november 2014 yttrar sig i ärendet. 
Enligt yttrandet framgår att matavfall inom BKT:s verksamhetsområde 
transporteras till Karlskoga för rötning av Biogasbolaget AB. Biogasen som 
utvinns uppgraderas till fordonsgas och restprodukten till biogödsel. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Lu § 3 dnr ks2016-230 

Svar på medborgarförslag 4/2016 om hundrastgård 

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

Förslagsställarna föreslog: 

Sida 

4 

att kommunen anlägger en hundrastgård, förslagsvis på Hagby Ängar. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen som därefter lämnade förslaget till kommunchefen för 
beredning. 

Kommunchefen har överlämnat förslaget till Bergslagens Kommunalteknik, 
BKT, för yttrande. BKT:s direktion har i november 2016 yttrar sig i ärendet. 

Av yttandet framgår att investeringskostnaden för en enkel hundrastgård 
uppgår till ca 220 000 kronor och driftskostnaden till ca 10 000 kronor per år. 
BKT framhåller att en placering av hundrastgården bör väljas så att inte 
boende blir störda. Vidare framhålls att det kan bli möjligt att, beroende på 
utvecklingen, använda en del av Ängarna för ändamålet alternativt att 
samverka med Föreningen Folkets Park i Nora för att använda parkområdet 
som hundrastgård. 

Planeringen för nya fotbollsplaner vid Hagby pågår. När dessa planer är 
färdiga borde delar av Ängarna kunna användas som till exempel hund
rastgård och det befintliga stängslet återanvändas vilket borde sänka 
anläggningskostnaden. 

Kommunchefen anser att om en hundrastgård är prioriterad kommunal 
investering bör denna göras när den organiserade fotbollsverksamheten 
vid Ängarna upphör. Kommunchefens föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att beakta investeringen i hundrastgård i kommunen budget
planering så att denna kan genomföras när fotbollsplanerna vid Hagby är 
färdigställd och medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
kommunstyrelsen beslutar återremittera förslaget till kommunchefen för att 
utreda kostnaden för en hundrastgård vid Ängarna som kan tas i bruk före 
sommaren. Ärendet ska sedan behandlas på ledningsutskottets samman
träde den 8 mars. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2017-02-15 5 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

att återremittera ärendet till kommunchefen för att utreda kostnaden för en 
hundrastgård vid Ängarna som kan tas i bruk före sommaren samt 

att ärendet ska behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 8 mars 
2017. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-02-15 6 

Lu §4 dnr ks2017-065 

Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens reglemente har reviderats med anledning av 
kommunens förändring av nämndorganisationen samt ny lagstiftning. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av krisledningsnämndens reglemente. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2017-02-15 7 

Lu § 5 dnr ks2017-012 

Förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnätet 

Direktionen Bergslagens Kommunalteknik beslutade den 16 december 2016, 
§ 154, medlemskommunerna Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsber att 
anta förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnätet. 

Nyttjandetiden för ledningsnätet är för närvarande minst 50 år. Sedan år 
2004 är avskrivningstiden för medlemskommunerna 50 år. Äldre investe
ringar i ledningsnätet med en avskrivningstid på 33 år föreslås få en förlängd 
avskrivningstid till 50 år. 

De objekt som vid 2016 års utgång har ett bokfört värde förslår att från och 
med 2017 skrivas av med det återstående antal år som är kvar till en total 
avskrivningstid av 50 år. Detta medför en minskning av årlig kapitalkostnad. 

För Nora kommuns del innebär det en minskad kostnad år 1 med 337 000 
kronor. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnät. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrk1lnde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 8 

Lu § 6 dnr ks2016-106 

Förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB 

Kommunchefen har i uppdrag att se över ägardirektivet med anledning av 
förändring av organisationen då Nora Rådhus AB inte längre är aktivt. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, bolagets styrelse samt ledande tjänste
personer från Nora kommun och Norabostäder AB har tillsammans tagit fram 
ett förslag till reviderade ägardirektiv för Norabostäder AB. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Norabostäder AB. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

UtdragsbestYrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-02-15 9 

Lu § 7 dnr ks2016-106 

Förslag till ägardirektiv för Nora Fastigheter AB 

Kommunchefen har i uppdrag att se över ägardirektivet med anledning av 
förändring av organisationen då Nora Rådhus AB inte längre är aktivt. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, bolagets styrelse samt ledande tjänste
personer från Nora kommun och Nora Fastigheter AB har tillsammans tagit 
fram ett förslag till reviderade ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbes~ande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 10 

Lu § 8 dnr ks2015-786 

Förslag till Medborgarlöfte - samverkan mellan Nora kommun 
och Polisen 

En samverkansöverenskommelse mellan Nora kommun och lokaIpolis
område Lindesberg har tecknats som gäller från 1 januari 2016 och som är 
löpande och kan sägas upp av bägge parter. Syftet med överenskommelsen 
är att minska brottsligheten och öka tryggheten genom strategisk och 
operativ samverkan i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Utgångspunkten för samverkan ska utgöras aven gemensam lägesbild av 
trygghet och brottslighet som i sin tur ska leda till att ett eller flera med
borgarlöften kan ges till kommunens innevånare. 

Beslutade medborgarlöften med åtaganden och åtgärdsplan ska följas upp 
kontinuerligt genom dokumentation av respektive part samt redovisning i det 
lokala välfärdsrådet som också beslutar när ett medborgarlöfte bedöms klart 
att avslutas och slutredovisas. 

Välfärdsrådet har vid möte den 21 november 2016 diskuterat ett första 
medborgarlöfte. Medborgarlöftet bygger på en lägesbild som har tagits fram 
genom dialog med kommunens och polisens personal, medborgardialoger 
kring översiktsplan och grönplan samt genom ett medborgarmöte under 
våren 2016. Medborgarlöftet behandlades på kommunstyrelsen den 
14 december 2016, § 178. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet framkom yrkanden på 
återremitteras och efter omröstning beslutade kommunstyrelsen att 
återremittera ärendet för att klargöra Nora kommuns åtaganden. 

Under januari månad har ett möte hållits mellan representanter för Nora 
kommun och Polisen där man enats om ett tillägg i medborgarlöftet som 
förtydligar vad en handlingsplan ska innehålla. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet informerar kommunpolisen 
om sitt arbete i Nora och anledningen till varför polisen vill teckna med
borgarlöften med kommunerna. 

Efter diskussion enas ledningsutskottet om att ordföranden, oppositions
rådet, tf kommunchef och folkhälsostrategen får i uppdrag att till kommun
styrelsens sammanträde den 1 mars ta fram förslag till ytterligare förtyd
liganden i medborgarlöftet om Nora kommuns åtaganden. 

Protokollsutdrag till 

lao vwK· 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

UtdragsbestYrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 11 

Ledningsutskottet beslutar 

att ge ordföranden i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 
1 mars, tillsammans med oppositionsrådet, tf kommunchefen och folkhälso
strategen, ta fram ytterligare förtydliganden om Nora kommun åtaganden. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till medborgarlöfte samt 

att uppdra till välfärdsrådet att årligen, med start första kvartalet 2018, 
återrapportera till kommunstyrelsen om pågående samverkansarbete och 
resultatet av detta. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 12 

Lu § 9 dnr ks2016-651 

Uppföljning av intern kontroll 2016 

Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunstyrelsen 
beslutade den 12 februari 2014 att granska följande områden: 
• Anmälan av personregister till personuppgiftsombud 
• Inköp och upphandling följer lagar och lokala regler 
• IT -säkerhets policy följs 
• Bevakning av uppsägningstid för avtal 
• Tillämpning av investeringsregler 
• Hantering av representation, logi, konferenser och resor. 

Ansvariga chefer har rapporterat att inga awikelser från beslutade rutiner 
inom de aktuella områdena förekommit under 2016. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-02-15 13 

Lu § 10 dnr ks2016-652 

Förslag till plan för intern kontroll 2017 

Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Ett förslag till plan för 
intern kontroll av kommunens verksamhet under 2017 har tagits fram för 
följande områden. 

Ekonomiavdelningen 
• Beslutsattestförteckning 
• Leverantörsfakturor 
• Kontanthantering 
• Investeringar 
• Arkivering gällande ekonomiadministration 
• Ramavtal. 

Omsorg 
• Genomförandeplaner för brukare 
• Självservice avseende frånvaro för medarbetare. 

Bildning 
• Inbetalda barnomsorgsavgifter är korrekta 
• Förskoleplats inom lagstadgad tid. 

Personalavdelningen 
• Korrekta nettolöner 
• LAS-regler följs 
• Atersökning av arbetsmarknadsstöd. 

Kostorganisationen 
• Livsmedelslagen följs 
• Arbetsmiljöiagen följs 
• Underhållsstatus på köksutrustning. 

Tillväxt och utveckling 
• Vattenkvalite i simhallen 
• Föreningsbidragens användning. 

Administrativa avdelningen 
• Delegationsordningen följs och är aktuell. 
• Allmänna handlingar registreras enligt lag och rutiner. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslag till plan för intern kontroll för år 2017 samt 

att respektive verksamhet ska meddela resultatet av granskningen senast 
under januari månad 2018. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 14 

Lu § 11 dnr ks2016-595 

Bildningschefens förslag om att äska medel till fortsatt utveckling 
av skolträdgården på Gyttorpsskolan 

Bildningschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Under 2015 
påbörjades ett arbete att anlägga en skolträdgård på Gyttorpsskolan. Arbetet 
skedde i samarbete med Naturskyddsföreningen. 

Projektet har varit framgångsrikt dels genom stort engagemang hos samtliga 
inblandade och dels genom den positiva effekt det fått på elevers lärande i 
synnerhet inom kunskapsområdet naturvetenskap. 

Gyttorpsskolans ambition är att utveckla konceptet skolträdgård ytterligare. 
Nora kommun har möjlighet att söka medel från Boverket motsvarande 
samma belopp som kommunen satsar i projektet. 

Bildningschefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett anslag med 50 000 
kronor för den fortsatta satsningen i projektet då medlen inte bedöms kunna 
frigöras inom ramen för Gyttorpsskolans budget. Under förutsättning att 
Boverket beviljar ansökan om medel till projektet uppgår budgeten för att 
vidareutveckla projektet då till 100 000 kronor. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden och David 
Stansvik (V) bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

at! bevilja Gyttorpsskolan ett anslag om 50 000 kronor för vidareutveckling av 
skolträdgården samt 

at! medlen beviljas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-02-15 15 

Lu § 12 dnr ks2017-055 

Undertecknande av borgensförbindelser 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall 
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Margaretha Eriksson (S) eller 
barn- och ungdomsutskottets ordförande Ulla Bergström (S) samt kommun
chef Isabell Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger 
Multanen eller ekonomichef Peter Warman eller personalchef Sofia Dahlerus, 
att två i förening , förtroendevald och tjänsteman, på kommunens vägnar 
underteckna borgensförbindelser. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-02-15 16 

Lu § 13 dnr ks2017 -056 

Firmatecknare 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall 
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Margaretha Eriksson (S) eller 
barn- och ungdomsutskottets ordförande Ulla Bergström (S) samt kommun
chef Isa bell Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger 
Multanen eller ekonomichef Peter Warman eller personalchef Sofia Dahlerus, 
att två i förening , teckna kommunens firma. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 17 

Lu § 14 dnr ks2017-054 

Teckningsrätt för bank- och plusgirokonton mm 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~tO~>-
Utdragsbestyr1<ande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr'adesdatum Sida 

2017-02-15 18 

Lu § 15 dnr ks2017-064 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunsekreteraren har arbetat fram ett förslag till revidering av kommun
styrelsens delegationsordning. 

En stor del av revideringen är med anledning av att kommunen anställt en 
fastighetsstrateg som är ny delegat inom området mark- och fastighets
administrativa frågor. Där finns också en ny punkt, 12.14: Beställning av 
underhållsåtgärder, verksamhetsanpassning och nyinvesteringar i 
verksamhets/oka/er. 

Delegationsordningen innehåller ytterligare två nya punkter. Dels under 
området Ekonomi övrigt, 6.13: Bes/ut om bidrag till Örebro Nämndemanna
förening samt Yttranden, 14.5: Yttrande över ansökan om kamera
övervakning. 

Revidering har också gjorts vad gäller anställning av verksamhetschefer. 
Anställningsdelegat var tidigare ledningsutskottet men eftersom det är 
kommunchefen som har chefsansvaret för denna yrkesgrupp bör kommun
chefen vara anställningsdelegat. 

Revideringen innehåller också redaktionella ändringar. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbesryrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 19 

Lu § 16 dnr ks2017 -057 

Avsiktsförklaring mellan Nora kommun, Region Örebro län och 
Länsgården Fastigheter AB 

Nora kommun vill bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till 
Nora vårdcentral. Kommunen har ett behov av flera platser men behöver 
också ersätta vård- och omsorgsboendet Tullbackagården med 63 platser 
eftersom nuvarande Tullbackagården är omodernt och inte ändamålsenligt. 

Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till nuvarande 
vårdcental samt eventuellt även bygga om Hjernets lokaler till korttidsplatser 
eller permanenta vårdplatser bidrar till att det skapas bra förutsättningar för 
samverkan mellan kommunens vård- och omsorgsverksamhet och 
närvården/vårdcentralsverksamheten. 

Närsjukvårdsledningen har också planer på att starta en äldremottagning på 
vårdcentralen i samban med nybyggnation av nytt vårdboende. 

Nora kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB vill med 
en avsiktsförklaring uttala en viljeriktning om att bygga om i befintliga 
byggnaden på fastigheten Nora Rosen 11 och bygga ett nytt vård- och 
omsorgsboende på fastigheten i anslutning till vårdcentralen. 

Regionsstyrelsen, Region Örebro län, behandlade ärendet den 14 februari 
2017. Styrelsen beslutade att godkänna avsiktsförklaringen. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(e) och Göran Berggren (LPo) avslag för att kommunen i stället ska gå ut 
med en öppen offertförfrågan till externa aktörer. 

David Stansvik (V) yrkar bifall till avsiktsförklaringen. 

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandena och 
finner att ledningsutskottet beslutar enligt bifallsyrkandet. 

Ledningsutskottet töreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta föreliggande avsiktsförklaring mellan Nora kommun, Region Örebro 
län och Länsgården Fastigheter AB avseende om- och nybyggnation på 
fastigheten "Nora Rosen 11" i Nora kommun samt 

att ge kommunchefen i uppdrag att inleda utredningsarbetet tillsammans med 
avsiktsförklaringens parter. 

Helena Vilhelmsson och Göran Berggren reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 20 

Lu § 17 dnr ks2016-617 

Motion 9/2016 om utredning av utskottsorganisationen 

Håkan Kangert (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 7 december 
2016, § 169. 

Motionären föreslog: 

att kommunen låter utreda vad den nya nämndorganisationen har lett till ur 
ett ekonomiskt och demokratiskt perspektiv jämfört med den tidigare 
nämndorganisationen 

att utredningen ger förslag till förändringar i organisationen om det är så att 
utredningen finner demokratiska och ekonomiska brister i nuvarande 
struktur. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

1:<:.-



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-02-15 21 

Lu § 18 dnr ks2016-618 

Motion 10/2016 om nya villatomter i centrala Nora 

Tom Rymoen (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 7 december 
2016, § 170. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun snarast tar fram nya centrala tomter för byggnation av 
villor. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning. 

Protokollsutdrag tm 

~v 
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M 

C 

LPo 
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V 

L 

Närvaro-och omröstningslista 

L d k e nin~suts ottet sammanträden den 15/22017 

Närv, Närv, Omröstningar 

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

Solveig Oscarsson 1 

Ulla Bergström 1 

Margaretha Eriksson 1 

Camilla Andersson Larsson -
Tom Rvmoen -
Helena Vilhelmsson 1 

Göran Berggren 1 

Ersättare 

Hans Knutsson 1 

Per Andreasson 

David Stansvik 1 

Ulf Wilder 

Antal 7 
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