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Direktionen har den 31 mars 2017, § 32, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2016 för Bergslagens Kommunalteknik. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Ordföranden deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag till 
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Revisionsberättelse för Bergslagens Kommunalteknik för år 2016 

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

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

Revisorerna tillstyrker at! kommunfullmäktige beviljar direktionen samt 
enskilda ledamöter ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

at! godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

at! bevilja förbundsdirektionen för Bergslagens Kommunalteknik 
ansvarsfrihet för är 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Ordföranden samt John Sundeli (KO) deltar inte i ärendet pä grund av jäv. 

Protokollsutdrag ti ll 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2017 

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

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag til l 
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Svar på medborgarförslag 4/2016 om hundrastgård 

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

Förslagsställama föreslog : 
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att kommunen anlägger en hundrastgård, förslagsvis på Hagby Ängar. 

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

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

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

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

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

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

Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att man 
efter kontakt med förslagsställarna kommit överens om att det är en hund
aktivitetsplats som behövs och därför yrkar ordföranden på att medborgar
förslaget avslås. 

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

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

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

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

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

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

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

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till förslaget. 

Camilla Andersson Larsson (V) yrkar avslag på förslaget. 

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

at! investeringskostnaden är max 150 000 kronor 

at! medlen anslås från kontot för kommunstyrelsens förfogandemedel samt 

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

t1r /} P~OIlS utd rag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Camilla Andersson 
Larsson, David Stansvik (båda V), Tom Rymoen (M) , Pia-Maria Johansson 
(LPo) och Ove Göthlin (SO) avslag på utskottets förslag. 

Ordföranden yrkar bifall till utskottets förslag under förutsättning att en 
förening sköter driften. 

Margaretha Eriksson, Ulla Bergström, Kent Nilsson (samtliga S) yrkar bifall 
till utskottets förslag samt ordförandens yrkande. 

Ordföranden föreslår att kostanden på max 150 000 kronor anslås genom en 
omfördelning i investeringsbudgeten. 

Ordföranden föreslår också på att sista att-satsen stryks, dvs att mål
sättningen är att hundaktivitetsplatsen ska vara iordningsställt före 
sommaren 2017. 

Ordföranden ställer yrkandena samt egna förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag , ordförandens yrkande 
och förslag. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilket godkänns. Den 
som röstar enligt utskottets förslag, ordförandens yrkande och förslag röstar 
ja och den som röstar på avslag röstar nej. 

Efter avslutad omröstning har kommunstyrelsen avgivit 9 ja-röster och 
6 nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

att kostnaden, max 150 000 kronor, omfördelas i investeringsbudgeten samt 

att ovanstående gäller under förutsättning att en förening sköter driften. 

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

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

Ledningsutskottet beslutar 

at! föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
ärendet återremitteras till kommunchefen för bereda ärendet mer. 

Tom Rymoen (M) och Helena Vilhelmsson (e) yrkar bifall till återremiss
yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! återemittera ärendet till kommunchefen för ytterligare beredning. 

;;;;es sign 1 t ~:Ollsutdrag till 
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Ekonomiavdelningen har sammanställt ekonomisk rapport t.o.m april månad 
samt en årsprognos. Budgetansvariga svarar för årsprognos och 
måluppföljning. 

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

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

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Till kommunstyrelsens behandling av ärendet har kommunchefen överlämnat 
en skrivelse där kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att avvakta den ekonomiska färdtjänstutvecklingen under våren för att 
eventuellt ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten som 
rapporteras tillledningsutskottet den 30 augusti 2017 

att ge socialchefen i uppdrag att se över bostadsanpassningsorganisationen 
under våren, för att få ekonomin i balans i fortsättningen för den verksam
heten inför budgetberedningen den 11 oktober 2017 

att avvakta den ekonomiska utvecklingen av bostadsanpassningen under 
våren för att eventuellt ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten 
som rapporteras tillledningsutskottet den 30 augusti 2017 

att avvakta den ekonomiska utvecklingen av särskilt boende under våren för 
att ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten som rapporteras till 
ledningsutskottet den 30 augusti 2017 samt 

att avvakta den ekonomiska utvecklingen av funktionsstöd under våren för 
att eventuellt ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten som 
rapporteras tillledningsutskottet den 30 augusti 2017. 

Protokollsutdrag till 
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Ordföranden ställer proposition på förslagen till beslut och finner att de 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avvakta den ekonomiska färdtjänstutvecklingen under våren för att 
eventuellt ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten som 
rapporteras tillledningsutskottet den 30 augusti 2017 

att ge socialchefen i uppdrag att se över bostadsanpassningsorganisationen 
under våren, för att få ekonomin i balans i fortsättningen för den verksam
heten inför budgetberedningen den 11 oktober 2017 

att avvakta den ekonomiska utvecklingen av bostadsanpassningen under 
våren för att eventuellt ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten 
som rapporteras till lednings utskottet den 30 augusti 2017 

att avvakta den ekonomiska utvecklingen av särskilt boende under våren för 
att ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten som rapporteras till 
ledningsutskottet den 30 augusti 2017 samt 

att avvakta den ekonomiska utvecklingen av funktionsstöd under våren för 
att eventuellt ge ett tilläggsanslag i samband med delårsrapporten som 
rapporteras tillledningsutskottet den 30 augusti 2017. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av 
kommunstyrelsens verksamheter 

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

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

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

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

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

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

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Nora kommun medverkar i ESF-projektet All In. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Ansvariga tjänstemän i de fyra medlemskommunerna i Tursam i Bergslagen 
ekonomisk förening har lämnat ett förslag på hur verksamheten kan 
utvecklas. 

Bland annat föreslås att föreningen byter namn til l Destination Bergslagen 
ekonomisk förening och att föreningen ingår ett partnerskap med 
Örebrokompaniet. 

Kommuncheferna i medlemskommunerna har ställt sig bakom förslaget. 

Under utskottets behandling av ärendet diskuterades de ekonomiska 
konsekvenserna av att ingå ett partnerskap med Örebrokompaniet. Utskottet 
enades om att frågan om partnerskap tas med i budgetdiskussionerna för 
2018. 

Samhälls byggnads utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att tillstyrka att föreningen byter namn från Tursam ekonomisk förening till 
Destination Bergslagen ekonomisk förening 

att uppdra till Tursam ekonomisk förening att utveckla verksamheten i 
enlighet med förslag i skrivelse från arbetsgruppen daterad den 20 mars 
2017 punkterna 1-8 samt 

att uppdra till utvecklingschefen och näringslivschefen att ha en dialog med 
besöksnäringen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Håkan Kangert (M) 
bifall till namnbytet men avslag på att-sats nummer två. Dessutom yrkar 
Håkan Kangert på en revidering av tredje att-satsen enligt följande. 
"att utvecklingschefen får i uppdrag att i samråd med besöksnäringen 
komma med ett förslag till utveckling av Destination Bergslagen". 

John Sundeli (KO) yrkar bifall till Håkan Kangerts yrkanden. 

Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen får en återrapportering i ärendet 
på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2017. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att de bifalls. 

Protokollsutdrag till 

Wvc.-
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Kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka att föreningen byter namn från Tursam ekonomisk förening till 
Destination Bergslagen ekonomisk förening 

att utvecklingschefen får i uppdrag att i samråd med besöksnäringen komma 
med förslag till utveckling av Destination Bergslagen samt 

att kommunstyrelsen får en återkoppling i ärendet på sammanträdet i oktober 
2017. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag tilllKT-plan Nora kommuns förskolor 

Sida 

96 

Bildningschefen har lämnat ett förslag till IKT-plan för kommunens förskolor. 
Syftet med I KT -planen är att beskriva hur förskolan i sin verksamhet ska 
arbeta med modern teknik så att den blir ett naturligt verktyg i vår och 
barnens vardag. 

Kommunen antog en ny IKT-strategi för grundskolan 2016 och förskolan har 
som mål att utveckla sin IKT-plan så att den harmoniserar med grundskolans 
vid överlämning från förskolan till förskoleklass . 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget till kommunallKT-plan för Nora kommuns förskolor 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ulla Bergström (S) 
bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

~:lIsutdrag til! 
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Svar på motion 7/2013 avseende alla barns rätt till 30 timmars 
förskola 

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

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

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

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

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

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

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

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

Protokollsutdrag till 
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Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 74 dnr ks2017-085 

Anhållan om ti lläggsanslag för kompletterande utredning om 
Länspendeln 

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

Ett uppdrag ska ges till konsultföretag att dels ser över äldre utredningars 
relevans, dels att framförallt analysera vilka tekniska brister som kan 
föreligga på järnvägssträCkan mellan Nora och Örebro i relation till de olika 
ägandeformerna som gäller för den aktuella järnvägssträckningen. 

Vidare finns anledning att undersöka juridiken kring en framtida järnvägs
förbindelse mellan orterna pga. att flera ägare finns till olika delar av 
järnvägens infrastruktur i form av järnväg och byggnader i anslutning till den 
samt hur man löser frågan om signalsystem för de olika delarna. 

Förutom Region Örebro län, som huvudman för kollektivtrafiken och ansvarig 
för beslut om Länstransportplanen, så berör järnvägen frågor av stor ange
lägenhet för kommunerna Örebro och Nora såväl som för flera kommuner 
i södra länsdelen. 

Samsyn i frågan har nåtts mellan aktuella intressenter och en komplette
rande utredning rörande en framtida Länspendel kommer att genomföras 
och därefter ingå i den Länstransportplan som kommer att gälla från 2018. 

Konsultkostnaderna för utredningen beräknas uppgå till 300 000 kronor och 
delas lika mellan de tre intressenterna Region Örebro län, Örebro kommun 
och Nora kommun. Nora kommuns kostnad med 100 000 kronor tas från 
kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) avslag på förslaget. 

Helena Vilhelmsson (e), John SundelI (KO), Håkan Kangert, Tom Rymoen 
(båda M), David Stansvik (V) samt ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla förslaget. 

Protokollsutdrag till 

cf>.o .t'C 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja tilläggsanslag med 100 000 kronor enligt ovanstående samt 

att medlen anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Ks § 75 
Sbu § 13 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-05-30 

dnr ks2017-103 

Regional utvecklingsstrategi - RUS 

Sida 

101 

Samhällsbyggnadsutskottet gick igenom sammanställningen av kommun
styrelsens workshop angående remissen om regionens regionala 
utvecklingsstrategi. 

Kommunchefen svarar på remissen till region Örebro län senast den 15 maj 
under förutsättning till kommunstyrelsen den 30 maj. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
bifall till kommunchefens svar på remissen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom kommunchefens remissvar såsom eget yttrande. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i beslutet. 

r;.:s:to~orrsutdr~ill 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Ks § 76 dnr ks2017 -293 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag om 
anslutningsavgift vid Nedre Alntorp 

Sida 

102 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat ärendet den 28 april 
201 7, § 53. 

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

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ta ut en anslutningsavgift från fastighetsägarna i Nedre Alntorp. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 77 dnr ks2017 -070 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag gällande 
Lämåsens Samfällighetsförenings förfrågan om överförande av 
huvudmannaskapet för vägnät mm 

Lämåsens Samfällighetsförening har inkommit med en anhållan om att Nora 
kommun ska överta huvudmannaskapet för all drift och underhåll av 
föreningens vägnät. Föreningen anhåller också om att beläggningen på 
föreningen vägar ska uppgraderas från grusväg till asfaltsväg i likhet med 
vad som råder i övriga tätorter. 

Föreningen hänvisar till kommunallagens 2 kap § 2 som säger att kommunen 
ska behandla sina invånare lika om inte sakliga skäl för annat finns. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat ärendet den 28 april 
2017, § 54. 

För Lämåsens samfällighetsförening gäller ett beslut från Lantmäteriet i 
oktober 2000. I beslutet framgår tydligt att det är samfällighetsföreningens 
medlemmar som har ett 100 procentigt ansvar för vägar och viss parkmark 
inom ett område som finns beskrivet i Lantmäteriets beslut. Bland 
medlemmarna i föreningen finns även Nora kommun som ägare till tre 
fastigheter. Kommunens andelsansvar är ca 7 procent i samhällighets
föreningen. 

Någon möjlighet för samfällighetsföreningen att överlämna ansvaret för 
väghållningen till kommunen finns inte i nu gällande beslut. Om ändrade 
förhållande skulle uppstå genom att kommunen till exempel frivilligt åtar sig 
att ansvara för framtida drift och underhåll mm måste en ny Lantmäteri
förrättning verkställas med beslut där denna ansvarsförändring framgår. 

Förbundet har inte tagit ställning tilllikställighetsprincipen då detta är 
kommunens politiker som ska besvara. Förbundet konstaterar att Lämåsens 
samfällighetsförening i dag ansvarar för vägarna inom sitt område. Gällande 
beslut av Lantmäteriet är relativt ny1t och kan inte omprövas utan att avsevärt 
ändrade förhållanden har uppstått sedan beslutet fattades. Förbundets 
bedömning är att sådana förändringar inte skett sedan år 2000 och fram till 
idag. 

Om kommunstyrelsen överväger att likställighetsprincipen väger tyngre 
borde kommunen överta alla enskilda vägar inom kommunen. 

Med anledning av detta föreslår direktionen kommunstyrelsen besluta att 
avslå samfällighetsföreningens anhållan om kommunalt övertagande av 
väghållningen. 

Protokollsutdrag till 

.l::'c.... 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att ärendet återremitteras för att se över kostnaderna för att överta 
samfällighetens vägnät. 

Ordföranden yrkar bifall till återremissen för att ärendet ska utredas 
ytterligare. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet för ytterligar utredning. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 78 dnr ks2017-298 

Nytt förebyggande arbetssätt för målgruppen ungdomar och unga 
vuxna 

Bildningschefen informerade på ledningsutskottet den 10 maj om det arbete 
som pågår för att förebygga problembeteenden bland ungdomar och unga 
vuxna. Förebilden är den modell som Örebro kommun har använt sedan år 
2008, ÖreFör. 

Nora kommuns team, NoraFör, består av representanter från polismyndig
heten, rektor vid Karlsängskolan och rektor för gymnasium/vuxenlärande
enheten, fritidsgårdschefen, representanter från socialtjänsten, integrations
enheten, tillväxt & utveckling samt ungdomssamordnaren. 

Styrgruppens ledningsstruktur IOA, individ och arbetsmarknad, leds av 
socialchef och bildningschef. 

Den övergripande styrgruppen föreslås bestå av fem ledamöter som är 
representanter i socialutskottet och barn- och ungdomsutskottet. 

Tre ledamöter representerar majoriteten, bland annat ordförandena i 
utskotten och två representerar oppositionen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
styrgruppen ska bestå av individnämnden vilket godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att den övergripande styrgruppen är individnämnden. 

Protokollsutdrag till 

Uv 
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Ks § 79 

Delgivningar 

1. 2017-04-28. Region Örebro län - Protokollsutdrag, § 65, från samman
träde den 29 mars 2017 om förlängning av befintligt folkhälsoavtal. 
(dnr kS2011-293) 

2. 2017-05-18. Länsstyrelsen - Kompensationsstöd år 2015. 
(dnr ks2015-715) 

3. 2017-04. Skolinspektionen - Beslut för grundsärskola efter tillsyn på 
Järntorgsskolan. (dnr ks2016-513) 

4. 2017-05-19. Ljusnarsbergs kommun - Protokollsutdrag ur fullmäktiges 
protokoll 2017-05-11, § 40. Granskning av förbundets interna kontroll av 
nyckelhantering inom Bergslagens Kommunalteknik, (dnr ks2016-640) 

5. 2017-05-19. Ljusnarsbergs kommun - Protokollsutdrag ur fullmäktiges 
protokoll 2017-05-11 , § 39 Granskning av underhåll inom 
VA-verksamheten, Bergslagens Kommunalteknik, (dnr ks2016-641) 

6. 2017-04-28. Ljusnarsbergs kommun - Protokollsutdrag, § 21, från 
fullmäktiges sammanträde den 12 april 2017 om styrdokument och taxor 
för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. (dnr ks2017-100) 

7. 2017-04. Dalkarlsbergs föräldrastyrelse - Protokoll från möte den 
28 mars 2017. (dn r ks2017-109) 

8. 2017-05-17. För kännedom: Länsstyrelsen i Jönköpings län - Beslut 
om tillstånd till kameraövervakning. (dnr kS2017-126) 

9. 2017-04-26. Ljusnarsbergs kommun - Protokollsutdrag, § 20, från 
fullmäktiges sammanträde den 12 april 2017. (dnr kS2017-159) 

10. 2017-04-26. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Yttrande till 
Länsstyrelsen om föreslagna naturreservatet Bondabrobäcken. 
(dnr 2017-174) 

11. 2017-05-05. För kännedom: Länsstyrelsen Östergötland - Beslut till 
Spotscale AB om utvidgning av tillstånd till kameraövervakning, 
(dnr ks2017-189) 

12. 2017-05-19. För kännedom: Länsstyrelsen i Kronobergs län - Beslut till 
Skymap Innovations AB om tillstånd för kameraövervakning. 
(dnr ks2017-191) 

Protokollsutdrag till 
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13. 2017-04-27. MSB - Utbetalning av ersättning inför och vid extra 
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. (dnr ks2017-192) 

14. 2017-05-19. Ljusnarsbergs kommun - Protokollsutdrag ur fullmäktiges 
protokoll 2017-05-11 , § 38. Arsredovisning 2016, Bergslagens 
Kommunalteknik, (dnr ks2017-231) 

15. 2017-05-23. För kännedom: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Beslut till Norconsult AB om tillstånd för kameraövervakning. 
(dm ks2017-234) 

16. 2017-05-19. För kännedom: Länsstyrelsen Stockholm - Beslut till 
Orica Sweden AB om tillstånd för kameraövervakning. (dnr ks2017-267) 

17. 2017-05-12. Lantbrukarnas Riksförbund - Skrivelse om lantbrukarnas 
framkomlighet i trafiken. (dnr ks2017-299) 

18. 2017-05-16. För kännedom: Länsstyrelsen Örebro län - Beslut till 
Sveaskog Förvaltning AB om överklagande av Bergslagens Miljö- och 
Byggnämnds beslut att lämna anmälan om nedskräpning utan åtgärd på 
fastigheten Skymhyttan 10:1, Nora. (dnr ks2017-300) 

19. 2017-05-16. För kännedom: Länsstyrelsen Örebro län - Beslut till 
Fibergruppen AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 16: 1. 
(dnr ks2017-304) 

20. 2017-05-16. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till 
Fibergruppen AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 289: 1. 
(dnr ks2017-305) 

21 . 2017-05-17. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till 
Fibergruppen AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 47:1. 
(dnr ks2017-307) 

22. 2017-05-22. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till 
Dalkarlsbergs Idrottsförening om tillstånd till tävling på väg och offentlig 
tillställning; Vikersmästerskapen i triathlon den 16 juli 2017. 
(dnr ks 2017-315) 

23. 2017-04-26. Ljusnarsbergs kommun - Protokollsutdrag, § 16, från 
fullmäktiges sammanträde den 12 april 2017 om ansökan om 
medlemskap i Nerikes Brandkår. 

24. 2017-05-04. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll samt utdrag, 
§ 15, från nämndens sammanträde den 19 april 2017. 

Protokollsutdrag till 
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25. 2017-05-09,10. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll och 
utdrag, §§ 49-50, från direktionsmöte den 28 april 201 7. 

26. 2017-05-15. Nerikes Brandkår- Protokoll från direktionsmöte den 
27 april 201 7. 

27. 2017-05-19. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll samt 
utdrag § 88, från nämndens sammanträde den 16 maj 2017. 

28. 2017-05-24. Arbogaåns vaUenförbund - Kallelse till ordinarie förbunds 
stämma den 2 juni 2017. 

29. 2017-05-29. Region Örebro län - Protokoll från Specifikt samverkansråd 
för folkhälsa, social välfärd och vård den 19 maj 2017. 

30. 2017-05-29. Region Örebro län - Protokoll från Regionalt samverkans 
råd den 12 maj 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar 

aU godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 
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Delegationsbeslut 

1. 2017-05-23. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende: Tilläggsanslag för byggnation av scengolv för Bergslagsspelens 
kulturfest i Pershyttan. (dnr ks2017-048) 

2. 2017-05. Kommunsekreteraren - Beslut om bidrag till enskilda vägar 
utan statsbidrag . (dnr ks2017-050) 

3. 2017-05-09. Kommunstyre lsens ordförande - Startrapporterför 
investeringar. (dnr ks2017-088) 

4. 2017-05-02,03,08,16,23,24. Administrativa chefen - Beslut om yttrande 
att använda allmän platsmark. (dnr ks2017-116) 

5. 2017-05-02. Nämndsekreterare - Beviljande av ansökningar ur 
Bernt Brunnbergs skolfond. (dnr ks2017-176) 

6. 2017-02-03. Bildningschefen - Beslut om läsårsförläggning. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrtidesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-05-30 110 

Ks § 81 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1. Ledningsutskottets beslut 2017-05-10 §§ 48-49 

2. Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-05-10, §§ 10, 14-15 

3. Barn- och ungdomsutskottets beslut 2017-05-09 §§ 20-21 

4. Socialutskottets beslut 2017-05-09 §§ 17-20 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign 

;ti 
Protokollsutdrag till 

~O 
Utdragsbestyrkande 



~~] NORA liJ KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 30/5 2017 

S 

v 

M 

C 

KO 
L 

SO 

LPo 

NP 

s 

v 

M 

C 

L 

SO 

LPo 

MP 
NP 

Ledamöter 

Solveig Oscarsson, ordf 

Per Andreasson 

Margaretha Eriksson, v ordf 

Hans Knutsson 

Ulla Bergström 

Bror-Erik Israelsson 

Camilla Andersson Larsson 

David Stansvik 

Tom Rymoen 

Helena Vilhelmsson 

John SundelI 

Birqitta Borq 

Ove Göthlin 

Pia-Maria Johansson 

Bertil Roden 

§§ 62-68,76 

§§ 62-64,68-76 

§§ 65-81 

Antal 

&:0 ~0 

Närv, Närv, 

beslut ej be- I~ 66 

slut Ja 

inte §§ 62-63 pga jäv 1 1 

-
1 1 

-
1 1 

1 1 

§§ 65-77 1 

1 

1 

1 1 

inte & 63 oaa iäv 1 1 

1 1 

1 

1 

•• 62-64 1 

Ersättare 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 1 1 

Eleonore Karlsson 

Jennika Landin 1 1 

Anita Rundqvist 

Anneli Ström 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 

Håkan Kangert 1 

Bengt Svensson 1 

Susanne Forsberq 

Ulf Wilder 

Andreas Vidlund 

Göran Berggren 

Monika Aune 

Lars-Erik Larsson 

9 

Omröstninqar 

I~ 
Nej Avs Ja Nej 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

Av~ 
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