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Interpellation om återgärder för att minska arbetslösheten hos
högskoleutbildade nyanlända

Birgitta Borg (L) ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande.
Har någon planering påbörjats för den situation som uppstår från och
med januari 2018?
Finns det några planer på att initiera ett fastare samarbete med arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare, regionen, universitetet och företagen i Nora i syfte att skapa möjligheter för nyanlända högskoleutbildade att få t ex praktik, nystartsjobb eller arbete inom områden
som anknyter till deras yrkesbakgrund?

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen på nästa
fullmäktige, i februari 2018.
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Interpellation om skötsel av kommunens idrottsanläggningar
Helena Vilhelmsson (C) ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande.
På vilket sätt "månar" socialdemokraterna om att fastigheterna ska
skötas på bästa sätt?
Vilka rutiner finns för att inventera, anmäla och åtgärda fe/ och behov
som uppstår i fastigheter och verksamhets/oka/er?

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen på nästa
fullmäktige, i februari 2018.
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Rapport från samhällsbyggandsberedningen
Kommunfullmäktiges ordförande och tillika ordförande i beredningen för
samhällsbyggnad har överlämat en rapport om beredningens arbete sedan
hösten 2016.
Beredningen har haft tre möten under 2016 och två möten under 2017.
Beredningen har endast arbetat som referensgrupp för arbetet med
översiktsplanen. Kristina Grape, KLARA arkitekter, har varit projektledare
för arbetet med översiktsplanen och varit med på beredningens möten.
Beredningen har försökt att arbeta på ett demokratiskt sätt för att uppnå
största möjliga enighet. Man har fört en dialog där alla fått komma med
förslag och åsikter som sen diskuterats. Deltagarna har mellan mötena haft
möjlighet att prata med sitt parti för att komplettera till nästa möte.
På mötet den 13 oktober 2016 beslutade beredningen att översiktsplanen
skulle gå till samhällsbyggnadsutskottet och sen vidare till kommunstyrelsen .
Kommunstyrelsen beslutade att sända planen på samråd och därefter
utställning.
Den 5 maj 2017 hade beredningen och utskottet ett gemensamt möte för en
genomgång av de förändringar som skett efter samråd och utställning. Inga
större förändringar krävdes.
När sedan översiktsplanen behand lades på kommunstyrelsen på hösten
2017 beslutades att planen skulle skickas tillbaka till beredningen för att titta
på en del förändringar.
Beredningen träffades och konstaterade att vissa redaktionella ändringar kan
göras men ska det göras större förändringar så ska planen ut på nytt samråd
och ny utställning. Beredningen föreslår en del redaktionella ändringar och
skickar planen tillbaka till kommunstyrelsen .
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten.
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i oktober 2017
Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2017.
Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående beredning vilket
redovisas.
Några motioner och medborgarförslag är inaktuella av olika anledningar.
Redovisningen innehåller därför förslag på att följande motioner och
medborgarförslag ska avskrivas.
Motion 11/2014 om utredning och handläggningstid för att besvara motioner
och medborgarförslag.
Motion 13/2015 om offentlig toalett i skolparken.
Motion 6/2016 om ställplats för husbilar.
Medborgarförslag 8/2014 om anläggning för spontanidrott.
Medborgarförslag 9/2014 om ett ungdomshus.
Medborgarförslag 3/2015 om komplettering av befintliga ställplatser för
husbilar vid "Tivoliplatsen" .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskriva motioner och medborgarförslag enligt ovanstående samt
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag .
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfalls- och
slamtaxa för Nora kommun 2018
Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall.
Till 2016 gjordes en större översyn av taxan och bedömning gjordes att
förändringen inte kunde genomföras under ett år utan att det skulle pågå
under några år. Den nya utformningen är ett styrmedel mot avfallsplanens
mål och en rättvisare taxa. Justeringen av taxan för 2018 görs på höjning av
blandat avfall samt tätare tömningsintervaller. Justeringen görs inom befintlig
intäktsram.
Det nya förslaget till avfallstaxa innebär att grundavgiften för villa höjs med
80 kronor och för fritidshus, flerfamiljshus och verksamheter höjs den med
70 kronor.
Arsavgift för villa med hämtning varannan vecka av matavfall/restavfall höjs
med 84 kronor och med hämtning varannan vecka, blandat avfall höjs med
2 kronor.
Arsavgiften för flerfamiljshus med hämtning av matavtall/restavfall höjs med
534 kronor och med hämtning av blandavfall höjs med 1 980 kronor.
Det nya förslaget till slamtaxa innebär att avgiften för tömning av enskilt
avlopp ökar med 9 kronor per tömning inklusive 4 kubikmeter och 20 meter
slang.
Avgiften för extratömning och akut extratömning har justerats mot miljöstyrande taxa, dvs bättre planeringllogistik i körturslistoma.
Förslaget innebär att avgiften för extratömning av enskilt avlopp sänks med
102 kronor och avgiften för akut extratömning höjs med 20 kronor.
Direktionen har behandlat ärendet den 22 september 2017, § 102.
Direktionen behandlade ett tillägg i avfallstaxen den 20 oktober 2017,

§ 122.
Tillägget gäller att ändra betalningssystemet för besök på återvinningsstationerna från företagsbiljett till avgift per besök och därmed måste en
komplettering göras i förslaget till avfallstaxa.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avfalls- och slamtaxa för år 2018 med
ovanstående tillägg samt
att ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2018 avseende anläggningstaxa
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och hur
avgifterna ska beräknas.
Förslaget är att anläggningstaxan höjs med 3 procent. Det innebär att priset
för en normalvilla med tomt yta på 800 kvadratmeter och som ansluter sig till
det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten blir
139 566 kronor, dvs en höjning med 4 066 kronor.
Direktionen har behandlat ärendet den 22 september 2016, § 94.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till VA-taxa avseende anläggningstaxa för år
2018 samt
att ovanstående ska gälla från och med 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2018 avseende brukningstaxa
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och hur
avgifterna ska beräknas.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig ekonomisk
planering som visar en prognos för de 15 närmaste åren. Hänsyn tas till
intäkter, kostnader och planerade investeringar.
Prognosen visar att det behövs en höjning med 4 procent av intäkts ramen för
år 2018. Förslaget är att taxans § 18, övriga avgifter, höjs med 3 procent.
Förbundet arbetar vidare med justering av taxan för att få så rättvis taxa som
möjligt. Det innebär att flerbostadshus, industrier och övriga fastigheter
kommer att få en större höjning än villataxan när det gäller den fasta
avgiften. Den rörliga avgiften höjs för samtliga.
Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten per
år får en ökning med 86 kronor per år inklusive moms.
Direktionen har behandlat ärendet den 22 september 2017, § 98.
Under utskottets behandling av ärendet diskuteras olika förslag på
procentuell höjning av taxan. Dels med tanke på att vätternvattenprojektet är
pausat i väntan på utredning om alternativa förslag till vattenförsörjning och
dels med tanke på att förbundet inte hunnit genomföra delar av de planerade
investeringarna.
Ordföranden föreslår att en förfrågan skickas till förbundet för att få svar på
vad det innebär om taxan inte höjs alls eller höjs med 1 procent. Därmed förs
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Utskottet bifaller ordförandens förslag .
Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att
taxan ska vara oförändrad och att förbundet redovisar en underhållsplan.
Tom Rymoen (M) yrkar på att taxan höjs med 1 procent.
Tom Rymoen yrkar också bifall till att en underhållsplan presenteras.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till ordförandens yrkanden.
Pia-Maria Johansson yrkar också på att en plan för Reningsverket ska
presenteras.
John SundelI (KO) yrkar bifall till ordförandens och Pia-Maria Johanssons
yrkanden.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag om att taxan inte ska höjas mot
Tom Rymoens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på övriga yrkanden och finner att de
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att brukningstaxan inte höjs samt
att förbundet ska presentera en underhållsplan och en plan för
Reningsverket.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen
(M) på att taxan höjs med 1 procent.
Tom Rymoen yrkar bifall till kommunstyrelsens andra att-sats.
Solveig Oscarsson (S) och Jan Rylander (N P) yttrar sig utan att framföra några egna yrkanden.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tom
Rymoens yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag .
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Svar på motion 2/2015 om att se över kostnader för konsulter mot
att anställa utredare/planerare
Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motion på fullmäktige den 18 mars
2015, § 2.
Motionären föreslog :
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur mycket pengar som årligen
läggs på konsulter och vilken typ av uppdrag som köps samt
att man tar ställning till om det är lönsamt att istället anställa utredare/
planerare.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade motionen till kommunchefen
för beredning .
Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen. Enligt den översyn av
konsultkostnadema som har gjorts för perioden 2014 till juli 2017 har
kommunen köpt konsulttjänster för totalt 9,7 miljoner kronor. Kostnadema
är fördelade på ca 2,4 miljoner kronor vardera för åren 2014 och 2015 samt
ca 3,4 miljoner för år 2016 och ca 3,5 miljoner för år 2017.
Konsultkostnaderna är främst för köp av specialkompetens som inte finns
inom kommunens egna organisation. Vid en grov fördelning av kostnadema
har ca 3,2 miljoner kronor används till kommunens IT-system och datakommunikation och då uppgradering av befintliga ekonomisystem, personaIsystem och IT-system för administration av kommunens post och handlingar
samt tele-och datakommunikation.
Riktade projekteringar som till exempel förskolan Myrstacken, Hagbydammen och Karlsängskolan har kostat kommunen ca 1,1 miljoner kronor.
Där går konsultationerna oftast via kommunens bolag , Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Inköp av special kompetens för kompetensutveckling av medarbetarna har
kostat drygt en miljon kronor och utredningar som bolagsöversyn, Lagen om
valfrihetssystem , kommunens organisationsöversyn samt översiktsplan har
kostat drygt 2,1 miljoner kronor.
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Övriga kostnader på ca 2,3 miljoner kronor är fördelade på femton
grupperingar som exempelvis konsultation i särskilda ärenden; pensionsfrågor, lönekartläggning, näringslivsutveckling, årsredovisning, rekrytering
samt kostnader för tillfälliga chefer.
Av översynen av konsultkostnaderna kan man se att kostnaderna är spridda
över en mängd områden och att det främst handlar om specialkompetens
inom fler olika områden. Det är svårt att se att Nora kommun ska kunna
anställa en person som utredare/planerare med all kompetens som krävs
och som därmed kan göra huvuddelen av arbetsuppgifterna för att på så sätt
drastiskt minska kostnaderna för konsulter.
Kommunen ska alltid sträva efter att hushålla så bra som möjligt med skattebetalarnas pengar och se över om det finns lösningar som är lika bra men till
ett lägre pris. Det stämmer som motionären skriver att Nora kommun har en
mycket slimmad administrativ organisation. Det innebär att utrymmet är litet
för att genomföra utredningsarbeten som till exempel att svara på motioner
och medborgarförslag samt att genomföra utredningar i det utvecklingsarbete som pågår i kommunen.
Det kan av den anledningen finnas behov av att anställa en utredare men det
är tveksamt om det får de effekter som motionären önskar, dvs att
kostnaderna för konsulttjänster sänks.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) på att motionen i första hand ska bifallas och i andra hand ska anses
besvarad.
Tom Rymoen (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det avslås
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om att motionen ska
bifallas och finner att det avslås.
Slutligen ställer ordföranden proposition på yrkandet om att motionen ska
anses besvarad och finner att det bifalls.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria
Johansson (LPo) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Förslag till Biblioteksplan 2018-2021
Kommunstyrelsen gav 2015-02-24, § 20, utvecklingschefen och bildningschefen i uppdrag att gemensamt upprätta en ny biblioteksplan. Den tidigare
planen gällde 2008-2012.
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet.
Från och med 2018 kräver också Statens kulturråd m.fl. myndigheter att
kommuner har en aktuell biblioteksplan för erhållande av inköpsstöd och
andra bidrag.
Biblioteksplanen har utarbetats av utvecklingschefen, bildningschefen och
bibliotekschefen.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta biblioteksplan för 2018-2021 för Nora kommun.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Enar Moberg (S)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Enar Moberg yrkar dock på att texten i de röda rutorna ska vara svart
eftersom det är svårt för synskadade att se den vita texten.
Birgitta Borg (L) och Ulla Bergström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt Enar Mobergs ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkandet och finner att
det bifalls.
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Kommunfullmäktige beslutar

att anta biblioteksplan för 2018-2021 för Nora kommun samt
att texten i de rörda rutorna i biblioteksplanen ska vara svart.
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Förslag till Översiktsplan för Nora kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012, § 138, att revidera
översiktsplanen för Nora kommun. Gällande översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige 1999.
KLARA arkitekter anlitades för uppdraget som projektledare för arbetet.
Samrådshandlingar togs fram aven projektgrupp och en referensgrupp
mellan mars 2015 och april 2016. Projektgruppen består av kommunala
tjänstemän från olika sakområden och projektledare från KLARA arkitekter.
Referensgruppen består av kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2016 att översiktsplanen skulle
skickas på samråd. Planförslaget var ute för samråd under tiden 13 juni till
15 september 2016. Efter samrådet utarbetades ett utställningsförslag och
kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att översiktsplanen
skulle ställas undertiden 21 december 2016 till 20 mars 2017. Kommunstyrelsen beslutade också att ett möte för allmänheten skulle hållas
onsdagen den 18 januari 2017.
Efter utställningstiden sammanställdes alla synpunkter och ett förslag till
kompletteringar och revideringar presenterades för referensgruppen. På det
mötet deltog även samhällsbyggnadsutskottet. Projektledaren har därefter
tagit fram ett beslutsunderlag för översiktsplanen.
Ärendet behandlades på samhällsbyggnadsutskottet den 30 augusti 2017.
Utskottet beslutade att ärendet behövde beredas ytterligare .
Ärendet behandlades av beredningen för samhällsbyggnad den 4 oktober
2017. Beredningen har gått igenom förslaget och presenterat förslag på
förändringar som beredningen anser kan genomföras utan att planen måste
ut på nytt samråd och ny utställning .
Kommunchefen föreslår, efter samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen och projektledaren, att det görs tre förändringar i förslaget till
översiktsplan, varav den ena under förutsättning att länsstyrelsen samtycker
och att det inte kräver en ny utställning.
Kommunchefen föreslår också att skrivningarna om Vätternvatten ändras så
att det fram9år i planen att alternativ till Vätternvatten ska utredas. Slutligen
föreslår kommunchefen att avsnitten om utbY99naden av Rv 50 och
asyl boendet i Nyhyttan tas bort då byggnationen av vägen redan påbörjats
och asyl boendet har stängts.
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Under utskottets behandling av ärendet lyfter Helena Vilhelmsson (G) ,
oppositionsråd med närvaro- och yttranderätt, frågan varför beredningen för
samhällsbyggnads förslag att lägga till en ny mening: " ... befintliga byar och
bebyggelse. Kommunen ser positivt på att bebyggelse även tillkommen
utanför utvecklingsstråken. Vidare .. . " på sidan 6 inte finns med i förslaget till
utskottet. Kommunchefen svarar att en sådan ändring tillsammans med
följdändringar bedöms medföra så pass stora förändringar av förslaget att
det behöver ställas ut på nytt.
Utskottet diskuterar frågan. Ordföranden föreslår att införa meningen
" Kommunen ser positivt på att bebyggelse även tillkommer utanför
utvecklingsstråken." på sidan 6 under förutsättning att det inte kräver någon
ny utställning av planen.
Utskottet vill också att Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, före
kommunstyrelsens behandling av ärendet, svarar på om det skulle innebära
någon skillnad att i meningen på sidan 6 skriva bostäder istället för
bebyggelse.
Ordförande ställer proposition på kommunchefens förslag och finner att det
bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag om att införa
meningen " Kommunen ser positivt på att bebyggelse även tillkommen
utanför utvecklingsstråken. "på sidan 6 och finner att det bifalls.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta översiktplan för Nora kommun enligt ovanstående.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar samhällsbyggnadsutskottets sekreterare att Länsstyrelsen har meddelat att för att
göra ändringar i skrivningarna om riksintresseområdena krävs det enligt
plan- och bygg lagen att översiktsplanen ställs ut på nytt.
Under utställningstiden kan då Länsstyrelsen komma in med ett nytt
granskningsyttrande utifrån ändringarna.
Med anledning av utskottets förslag att lägga till en mening om bebyggelse
utanför utvecklingsstråken föreslår KLARA arkitekter följande mening:
"Ny bebyggelse bör även kunna tillkomma utanför utvecklingsområdena och
utvecklingsstråken, på landsbygden, där anslutning till befintlig bebyggelse,
kommunikationer och teknisk försörjning ska eftersträvas". Meningen
föreslås läggas till på sidorna 6 och 30.
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I övrigt anses utskottets förslag till ändringar som redaktionella ändringar.
Helena Vilhelmsson (e) informerar att hon inte deltar i beslutet.
Tom Rymoen (M) yrkar på ajournering.
Efter avslutad ajournering meddelar Tom Rymoen, Håkan Kangert (båda M)
Ove Göthlin (SO) och John SundelI (KO) att de inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag med de redaktionella
ändringarna och förslaget till ny lydelse på meningen på sidorna 6 och 30
och finner att det bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta översiktplan för Nora kommun med föreslagna redaktionella
ändringar enligt ovan.
Helena Vilhelmsson, Tom Rymoen , Håkan Kangert, Ove Göthlin och
John SundelI deltar inte i beslutet.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden
om att följande tillägg och fördjupningar måste upphävas om översiktsplanen
antas. Oe ingår i förslaget till översiktsplanen.
Översiktlig planering av fritidsbebyggelse - antagen den 15 oktober 1990
Områdesplan för Fåsjön - antagen den 30 november 1999
Områdesplan för Gyttorp - antagen den 30 november 1999
Fördjupning av översiktsplanen för södra delen av Stensnäsområdet antagen den 28 november 2002
Byggnadsordning för Nora stadskärna - antagen den 16 juni 2010
Fördjupning av översiktsplanen för Norasjöns östra strand - antagen
den 8 oktober 2014.

Solveig Oscarsson, Monica Sundberg, Anna Karlsson samt ordföranden
(samtliga S), Jan Larsson (-), Pia-Maria Johansson (LPo), eamilla
Andersson Larsson (V), Monika Aune (MP), Susanne Forsberg (e) och
John SundelI (KO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tom Rymoen, Håkan Kangert (båda M) och Andreas Vidlund (SO) yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Helena Vilhelmsson (e) och Birgitta Borg (L) yttrar sig utan att framföra
några egna yrkanden.
Kommunfullmäktige ajourneras under 30 minuter.
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Justerares sign

('
Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-14

Sida

207

Efter avslutad ajoumering återupptas mötet.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar

att anta översiktplan för Nora kommun med föreslagna redaktionella
ändringar samt
att följande tillägg och fördjupningar därmed upphävs:
Översiktlig planering av fritidsbebyggelse - antagen den 15 oktober 1990
Områdesplan för Fåsjön - antagen den 30 november 1999
Områdesplan för Gyttorp - antagen den 30 november 1999
Fördjupning av översiktsplanen för södra delen av Stensnäsområdet antagen den 28 november 2002
Byggnadsordning för Nora stadskärna - antagen den 16 juni 2010
Fördjupning av översiktsplanen för Norasjöns östra strand - antagen
den 8 oktober 2014.
Andreas Vidlund och Conny Alfredsson (båda SD) reserverar sig.
Helena Vilhelmsson deltar inte i beslutet.
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Svar på interpellation angående detaljplaneändring på Hitorp
Camilla Andersson Larsson
ordförande.

M

ställde följande frågor till kommunstyrelsens

Vad är kostandsberäkningen för detaljplaneändringen och medföljande
åtgärder?
Anser den styrande minoriteten att lösingen på arbetsmiljöproblemet för
renhållning bäst åtgärdas med en detaljplaneändring med tanke på
barnperspektivet, påverkan på miljö och med respekt för skattemedel?
Vilka andra åtgärder har undersökts?
Varför har inte kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Nora behandlat
frågan?
Vem har tagit beslut om att så inte ska ske?

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågorna besvaras på
kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen enligt följande.
En deltaljplanländring kostar 147 000 kronor.
Arbetsmiljöverket gjorde den 21 juni 2016 en inspektion av arbetsmiljöarbetet
på Lingårdens förskola. Arbetsmiljöverket fann brister i logistik och trafiksäkerhet gällande transporter av varor till och avfallshämtning hos förskolan
och gav Nora kommun föreläggande om att vidta åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön.
Arbetsgivaren ska göra det som behövs för att ingen arbetstagare skadar sig
eller blir sjuk på grund av arbetet, 3 kap. 2§ arbetsmiljöIagen.
Hittills har varor och avfall körts med fordon på gång- och cykelvägen och
det medför risk för skada på vuxna och barn. Flera olika lösningar för
transporterna har undersökts:
• Att personalen på förskolan bär avfallet från förskolan uppför en backe till
en plats där avfallet kan hämtas av fordon utan alt beträda gång- och
cykelbanan.
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• Att varor lastas om från fordon till en truck och körs ner till förskolan . Detta
måste ske på gång- och cykelbanan samt innebär att flera vändor måste
köras. En sådan transport innebär också en risk och fordonet måste få en
dispens för att framföras på gång- och cykelbanan.
• Att fordonen använder sig av annan kÖNäg i anslutning till parkering inom
området vilket ändå skulle innebära att gång- och cykelvägen måste
beträdas med fordon.
• Att gång- och cykelbanan får en ny sträckning bakom förskolan.
Dessa altemativ har inte bedömts vara möjliga att genomföra med god
arbetsmiljö och trafiksäkerhet som målsättning och ny sträckning av gångoch cykelbanan har visat sig svårt på grund av rasrisk.
En detaljplaneändring gör det möjligt att göra en trafiksäker och arbetsmiljöförbättrande lösning av transporterna till och från förskolan. Lösningen blir
möjlig utan dispenser till fordon på gång- och cykelväg.
Alla förslagen till förändring som Samhällsbyggnad Bergslagen tagit fram
är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt än situationen
är idag.
Det dyraste alternativet är den mest trafiksäkra lösningen för barn, för vuxna
och för personalen.
När det gäller antagande av detalplaner är standardförfaranden delegerade
till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Detaljplaner med utökat förfarande och strategiska planer så som översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner antas av fullmäktige. De får inte
delegeras.
I det här fallet har det bedömts som en verksamhetsfråga där ambitionen har
varit att försöka lösa arbestmiljöverkets krav om förbättring kring arbetsmiljön
för trafiksäkerheten.
Möten med berörda har skett för att gemensamt hitta den bästa lösningen för
alla parter.
Camilla Andersson Larsson (V), Jan Rylander (NP), Anna Karlsson (S),
Pia-Maria Johansson (LPo) och Helena Vilhelmsson (C) yttrar sig .
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Svar på interpellation om stadsarkitekt
Tom Rymoen och Håkan Kangert (båda M) ställde följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande.
Hur bedrivs arbetet med att få en kunnig och erfaren stadsarkitekt på plats?
Hur bedrivs uppföljningen av Områdesbestämmelserna så att olämpliga
byggnationer, ändringar och renoveringar förhindras?
När förväntas en ny stadsarkitekt vara på plats?
Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågorna besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordföranden interpellationen enligt följande.
Samhällsbyggnad Bergslagen har sedan några år tillbaka upphandlat
funktionen Stadarkitekt för de fyra samverkande kommunerna i Bergslagen.
Ambitionen har hela tiden varit att Samhällsbyggnad Bergslagen ska ha en
heltidsanställd arkitekt. Idag saknar över 60 procent av Sveriges kommuner
sådan kompetens. Om några år är den siffran sannolikt högre om inte fler
arkitekter utexamineras från våra lärosäten.
Ansträngningarna att rekrytera en arkitekt till Samhällsbyggnad Bergslagen
har gjorts såväl genom nationella hemsidor och i sociala medier såväl som
direktkontakt med yrkesverksamma arkitekter. Det har inte gett något resultat
ännu, därför kan inte svar ges när en arkitekt är på plats.
Gällande områdesbestämmelserna så har samhällsbyggnad Bergslagens
tf stadarkitekter varit i dialog med flera av fastighetsägarna i Nora stadskärna
inför renovering, rust och nybyggnation för att säkerställa att områdesbestämmelserna fÖljs.
Tillsyn har även bedrivits i de fall åtgärder vidtagits som inte överensstämmer med områdesbestämmelserna, till exempel fönsterbyte. I brist på
tillsvidareanställd arkitekt så diskuteras kompetensutveckling inom befintlig
personalgrupp, inom bl a kulturmiljövård, för att minska sårbarheten. Mycket
kunskap finns idag hos personalen på stadsarkitektkontoret.
Tom Rymoen (M) tackar för svaret.
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Svar på interpellation angående regeringens extra medel för
ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år
Ewa Turesson (M) ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.
Jag undrar varför Nora kommun inte har ändrat sina rutiner då även
regeringen tydligt vill underlätta för ungdomarna att få bo kvar och även
bidrar ekonomiskt?
Vad avser Nora kommun göra med bidraget? Betala tillbaka?
Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågorna besvaras på
kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktgies behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen enligt följande.
Handläggningstiderna för asylärenden som gäller ensamkommande barn är
för näNarande lång. För att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och fortfarande väntar på
ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommunen där de vistas
föreslår regeringen att ett tillfälligt kommunbidrag på totalt 390 miljoner
införs.
För Nora kommun innebär det 560 400 kr för 2017 och 260000 för 2018.

På kommunstyrelsen den 29/11 2017 beslutades enligt följande:
Att samtliga ungdomar som fyller eller blir uppskrivna i ålder till 18 år eller
äldre, i de fall de inte var 18 år vid asylansökningstillfället, ska ges möjlighet
till fortsatt placering i kommunal verksamhet tills asylansökan är prövad i
högsta instans.
Att man inta ska skicka hem någon innan den eventuellt nya lagstiftningen
träder i kraft i juni vilken ger fler möjlighet till uppehållstillstånd samt
Att följa ekonomin i detta.
Vi kommer därmed inte betala tillbaka bidraget.
Ewa Turesson (M) tackar för svaret.

Justerares sign

cCUtdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-14

Kf § 153

Sida

212

dnr ks2017-701

Svar på interpellation om missförhållandena på Tullbackagården
Therese Hoikkala (V) ställde följande frågor till socialutskottets ordförande.

När fick du information om missförhållanden på Tullbackens äldreboende?
På vilket sätt agerade du när informationen om dessa missförhållanden kom
till din kännedom och vad gjorde du för att följa upp det?
Varför informerade du inte socialutskottet eller kommunstyrelsen när det
gäller så allvarliga brister?
Vilka politiska åtgärder tänker socialdemokraterna vidta för att minska risken
för missförhållanden utifrån det som framkommer i IVOs rapport om
exempelvis bemanning och vikarieåtgång?
Ordföranden meddelade att socialutskottets ordförande besvarar frågorna på
kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden
om att eftersom socialnämndens ordförande inte är närvarande på dagens
sammanträde överlämas svaret på frågorna endast skriftligt enligt följande:

Jag fick informationen den 8 september.
Jag blev informerad om de omedelbara insatser man gjort. Därefter har jag
haft träffar med socialchefen varannan vecka.
Information kom till individnämnden när utredningen var klar. Där beslutade
nämnden att skicka anmälan till IVO. När vi hade fått svar från IVO så var det
tänkt att informera socialutskottet.
IVO är nöjd med de åtgärder vi vidtagit. Vilka bland annat är att:
• förtydliga verksamhetsuppdraget och verksamhetsmålen,
• säkerställa att personalen har kunskap om dokumentation och genomförandeplanering genom bland annat utbildning och uppföljning,
• säkerställa att all personal har kännedom om gällande rutiner i
verksamheten.
Kontinuiteten av personal ska säkras med hjälp av planeringssystem.
Med detta avslutar Ivo ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare
åtgärder.
Protoko llsutdrag till
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Camilla Andersson Larsson (V) tackar för svaret.
Håkan Kangert (M) och Kent Nilsson (S) yttrar sig.
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Svar på interpellation om riktade bidrag för 18-åriga asylsökande
Camilla Andersson Larsson 0/) ställde följande frågor till socialutskottets
tillika individ nämndens ordförande.
Varför har inte frågan behandlats i socialutskottet och varför har inget
riktningsbeslut ännu fattats?
Hur ser socialdemokraterna i Nora på det riktade statsbidraget och kommer
ni medverka för att låta berörda ungdomar stanna inom kommunens boende
och omsorg?
Om inte, kommer pengarna att betalas tillbaka eller har ni för avsikt att de
ska användas till annat inom kommunens budget?
Ordföranden meddelar att socialutskottets ordförande besvarar frågorna på
kommunfullmäktiges sammanträde i december.
.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden
om att eftersom socialnämndens ordförande inte är närvarande på dagens
sammanträde överlämas svaret på frågorna endast skriftligt enligt följande:
Nu har vi fattat ett inriktningsbeslut. Det var ett misstag att vi inte gjorde det
tidigare.
Berörda ungdomar kommer att få stanna inom kommunens boende och
omsorg.
Camilla Andersson Larsson (V) yttrar sig.
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Svar på interpellation om inackorderings bidrag
Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till barn- och ungdomsutskottets ordförande.
Hur många personer har fått inackorderingsbidrag under hösten 2017 som
går på gymnasiet i Örebro?
Hur många personer har fått inackorderingsbidrag under hösten 2017 som
går på gymnasiet i Lindesberg.
Finns det möjlighet att få ett beslut, utan att bifoga hyreskontrakt, som prövas
utifrån antagna riktlinjer och som går att överklaga?
Om inte, i vilka byar ska man bo för att uppfylla kraven på inackorderingsbidrag till Örebro respektive Lindesberg?
Barn- och ungdomsutskottets ordförande meddelade att frågorna besvaras
på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvara barn- och
ungdomsutskottets ordförande interpellationen enligt följande.
Under hösten 2017 har två personer fått inackorderingsbidrag som går i
Örebro.
Det är ingen person som fått inackorderingsbidrag under hösten 2017 som
går i Lindesberg.
Ja det är möjligt om det görs en formell ansökan. Den formella ansökan
kommer att hanteras och begäran om kompletterande hyreskontrakt kommer
att begäras in för att göra ansökan fullständig. .
Det som avgör om man får inackorderingsbidrag är följande: Det har inget
med vilka byar man bor i. Det som gäller är att eleven ska ha en resväg som
överstiger 40 km enkel resa och en restid som är mer än 3 timmar/dag.
Eleven kan inte beviljas inackorderingsbidrag om eleven inte är
inackorderad.
Övrig information: Under hösten 2017 pågår en re videring av de nu gällande
riktlinjer. Förslag på reviderade riktlinjer kommer presenteras på bam- och
ungdomsutskottets möte den 23 januari 2017.
Pia-Maria Johansson (LPo) tackar för svaret.
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Svar på interpellation gällande enheten för funktionsstöd
Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till socialutskottets
ordförande.
Vad var orsaken till att omorganisationen gjordes och hur kommer nya
organisationen, med att ta bort gruppledarna från verksamheterna och
i stället "centralisera dessa ': att förbättra organisationen och arbete med
brukarna?
Anser du att denna fråga borde ha varit uppe i socialutskottet och eventuellt
kommunstyrelsen?
Har enhetscheferna de kompetenskrav rörande målgrupperna som IVO
önskar?
Har samordnarna högskoleutbildning utifrån att de ska stödja verksamheterna, om uppgifterna är korrekt, eller vilken utbildning har de utöver den
som medarbetama i verksamheterna har?
Finns det arbetsbeskrivningar på samtliga tjänster för att tydliggöra gjorda
förändringar?
Upplever personalen att de får bättre stöd med nya organisationen?
Har någon mätning gjorts?
Av vilka skäl inrättades inte ett internt boende för individer med funktionsnedsättning när man ändå gjorde en organisationsförändring på gruppboendena både rörande inriktning och organisation?
Ordföranden meddelade att socialutskottets ordförande besvarar frågorna på
kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden
om att eftersom socialnämndens ordförande inte är närvarande på dagens
sammanträde överlämas svaret på frågorna endast skriftligt enligt följande:
Omorganisationen syftar till att öka möjligheterna att utveckla och öka
kvaliteten inom verksamheten. Vidare kommer medarbetarna närmare
beslutfattande! och kommer att uppleva en högre grad av delaktighet.
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Utifrån en översyn där arbetsgivaren tittat på de två olika funktionerna,
gruppledare och samordnare, har det uppmärksammats att dessa inte skiljer
sig åt i stor utsträckning samt att den nuvarande organisationen inte uppfyller
de behov som arbetsgivare eller medarbetarena har.
Gruppledarna arbetar inte raka veckor och varken personalen i verksamheten eller enhetschefema träffar gruppledarna regelbundet eftersom de går
om varandra. Gruppledarna får också svårt att balansera arbetet i den
ordinarie verksamheten med att vara gruppledare. De arbetar väldigt olika
och det är otydligt vilka förväntningar arbetsgivare och medarbetar kan ha
på dem.
Genom att verkasamheten ska ha tre stycken samordnare inom enheten,
vilka kommer att arbeta 100 % och raka veckor, ökar tillgängligheten.
Samordnaren kommer inte att arbeta med det direkta omvårdmadsarbetet
men finnas ute i verksamheterna. På detta sätt vill enhetscheferna ha en
tydligare organisation och en bättre tillgänglighet för medarbetarna.
Generellt så är organisationsfrågor inte frågor för politiken
Tillsammans har cheferna för funktionsstöd den kompetens som IVO
ställer som krav. Dels handlar det om lämplig högskoleutbildning dels
handlar det om erfarenhet och förvärvad kompetens. En av enhetscheferna
är socionom. Den andra enhetschefen har förvärvat kompetens som av IVO
bedöms som lämplig för uppdraget.
Två av tre samordnare har arbetat inom vården som undersköterska/vårdare
i mer än 35 år. Den ena samordnaren, som är vårdare, har arbetat som
arbetsledare i 24 år och har gått utbildningar under tiden. Den andra
samordnaren, som är undersköterska, har arbetat som det i 6 år och har gått
utbildningar under tiden.
Den tredje samordnaren har arbeta som skötare i mer än 10 år och som
arbetsledare i 2 år. Denna samordnare har gått LSS-utbildning på 7.5 poäng
men vi vet inte om hen klarat den då hon nyligen skrev sin tentamen. Denna
samordnare har lärarexamen.
Den nya tjänsten som samordnare har en uppdragsbeskrivning.
Förändringen samverkades i juni och har inte varit i drift under så lång
tid, start 1 september 2017.

Pia-Maria Johansson (LPo) tackar för svaret.
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Svar på fråga om gångfartsgata i Nora
Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande.
Är utredningen om gångfartsgatans effekter färdig?
Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågorna besvaras på
kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan enligt följande:
Jag kan återge vad som har hänt i frågan. Det var vår tidigare näringslivsutvecklare som hade kontakterna med köpmännen i stan. Men efter att han
slutade sin tjänst är en ny tf. näringslivsutvecklare på plats, likaså en ny
trafikingenjör vid Samhällsbyggnad Bergslagen.
•
•
•

•
•

•

•
•
•

I september träffades trafikingenjören, utvecklingschefen och näringslivsutvecklaren för att se över olika intressenters önskemål om gångfartsgata.
Tidigare så har trafikingenjören träffat köpmannaföreningen för input i
ärendet.
Tf näringslivschefen och kommunchefen har träffat köpmannaföreningen
där synpunkter förts fram om att de hellre ser en "vanlig gata" som under
tiden maj till noramarken är gågata.
Efter det så har diskussioner förts med tf näringslivschef, fastighetsbolaget och SBB om gångfartsgata och om parkeringssituationen.
Trafikingenjören har efter det fått i uppdrag att se över vad som krävs för
att återkalla Prästgatan som en gångfartgata samt att ta bort datumparkering och införa förbud olika dagar på olika gator för snöröjning och
städning.
Därefter så har tf näringslivsutvecklaren fört dialog med köpmannaföreningen angående olika alternativ avseende parkering och hon
kommer att medverka på föreningens styrelsemöte i januari.
Styrelsen behöver ställa sig bakom en gemensam skrivning om
gångfartsgata eller inte och önskemål om parkering.
Den skrivningen går vidare till trafikingenjören för beredning.
Samtidigt är en trafikplan beställd för Nara stadskärna.

Pia-Maria Johansson (LP o) tackar för svaret.
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Svar på fråga om VA-taxan
Jan Rylander (NP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Vad har kommunstyrelsens ordförande gjort för att tillgodose revisorernas
krav om att överuttaget i VA-verksamheten måste regleras inom tre år?
Hur mycket kommer VA-taxan att sänkas 2018?
Kommer återbetalning att ske av resterande överdebitering så att de som
tvingats betala för mycket inte ska bli lidande och få betala för andra
abonnenters kommande års vatten och avlopp?
Kommer de drabbade att kompenseras för det inträffade?
Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågorna besvaras på
kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande.
Vi har diskuterat det i ledningsutskottet och i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmätige beslutar om en O-procentig ökning
av Va- taxan under 2018. Kommunstyrelsen vill också få in en underhållspian för gällande Va-underhåll de närmaste åren.
Jan Rylander (NP) tackar för svaret.
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Svar på fråga om detaljplaneändring Linåkern 2 mfl
Jan Rylander (NP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Hur har kommunstyrelsens ordförande tänkt lösa konfliktsituationen som
uppstått i området när man ska ändra en 40-årig ge-väg till gata för tunga
fordon?

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet hänvisar kommunstyrelsens ordförande till det svar hon gav på Camilla Andersson Larssons
0/) interpellation vid dagen sammanträde, kf § 150/2017.
Jan Rylander (NP) tackar för svaret.
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Svar på fråga om brandskyddsåtgärder
Håkan Kangert ställde följande frågor till socialutskottets ordförande.
Hur fortlöper beredningen av motion 2/2017 om brandsäkerhet hos brukare
i hemtjänsten?
När får jag svar?
Har några brandskyddsåtgärder redan vidtagits, enskilt eller på systemnivå?
Socialutskottets ordförande meddelade att frågorna besvaras på fullmäktige
den 15 november.

Under kommunfullmäktiges beredning av ärendet informerar ordföranden att
då socialutskottets ordförande inte är närvarande tas svaret på frågan upp
på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Under kommunfullmäktiges beredning av ärendet informerar ordföranden att
då socialutskottets ordförande inte är närvarande tas svaret på frågan upp
på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2018.
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Delgivningar
2017-11 -22. Individnämnden - Ej verkställda beslut 2017, kvartal 2.
(dnr kS2017-511)
2017-11-13. Revisorerna i samhällsbyggnadsförbundet BergslagenRevisorernas bedömning av delårsrapport 2017-06-30. (dnr kS2017-627)

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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-
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-
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-
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-
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