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Kf § 89 dnr ks2017-122 

Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny ersättare i 
kommunfullmäktige t.o.m 2018-10-14 

Länsstyrelsen har utsett Björn Folkesson M som ny ledamot efter David 
Stansvik M som avsagt sig uppdraget. 

Ulrika Mogren M utses som ny ersättare efter Björn Folkesson. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-11-15 123 

Kf § 90 dnr ks2017-719 

Interpellation angående detaljplaneändring på Hitorp 

Camilla Andersson Larsson (V) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande. 

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 
bamperspektivet, 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 besvarar frågorna på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 
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Kf § 91 dnr ks2017-662 

Interpellation om stadsarkitekt 

Tom Rymoen och Håkan Kangert (båda M) ställer 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 besvarar frågorna på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 
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Kf§ 92 dnr ks2017-664 

Interpellation angående regeringens extra medel för ensam
kommande ungdomar som fyllt 18 år 

Ewa Turesson (M) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

Jag undrar varför Nora kommun inte har ändrat sina rutiner då även 
regeringen tydligt vill underlälta för ungdomama att få bo kvar och även 
bidrar ekonomiskt? 

Vad avser Nora kommun göra med bidraget? Betala tillbaka? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna på fullmäktiges 
sammanträde i december. 
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Kf§ 93 dnr ks2017-701 

Interpellation om missförhållanden på Tullbackagården 

Therese Hoikkala (V) ställer 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? 

Socialutskottets ordförande besvarar frågorna på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 
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Kf§ 94 dnr ks2017-702 

Interpellation om riktade statsbidrag för 18-åriga asylsökande 

Camilla Andersson Larsson (V) ställer 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? 

Socialutskottets ordförande besvarar frågorna på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 
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Kf§ 95 dnr ks2017-703 

Interpellation om inackorderingsbidrag 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande frågor till barn- och ungdoms
utskottets 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 besvarar frågorna på kommun
fullmäktiges sammanträde i december. 
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Kf§ 96 dnr ks2017-705 

Interpellation gällande enheten för funktionsstöd 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer 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 verksam
heterna, om uppgifterna är korrekt, eller vilken utbildning har de utöver den 
som medarbetarna 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 funktions
nedsättning när man ändå gjorde en organisationsförändring på grupp
boendena både rörande inriktning och organisation? 

Socialutskottets ordförande besvarar frågorna på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 
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Kf§ 97 dnr ks2017-704 

Fråga om gångfartsgata i Nora 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande. 

Är utredningen om gångfartsgatans effekter färdig? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 
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Kf § 98 dnr ks2017-720 

Fråga om VA-taxan 

Jan Rylander (NP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

Vad har kommunstyrelsens ordförande gjori för att tillgodose revisoremas 
krav om att överuttaget i VA-verksamheten måste regleras inom tre år? 

Hur mycket kommer VA-taxan att sänkas 201B? 

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 besvarar frågan på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 99 dnr ks2017-603 

Fråga om detaljplaneändring Linåkern 2 mfl 

Jan Rylander (N P) 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 besvarar frågan på kommunfullmäktige i 
december. 
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Medborgarförslag 2/2017 om lekplats i Striberg 

Gunnar Ekman med flera överlämnar förslaget. 

Förslagställaren föreslår: 

att kommunen anlägger en lekplats i Striberg. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kf § 101 dnr ks2017-672 

Medborgarförslag 3/2017 om ljuspunkter iDalkarlsberg 

Lennart Hedberg med flera överlämar medborgarförslaget. 

Förslagsställarna föreslår: 

att kommunen sätter upp ljuspunkter på följande ställen iDalkarlsberg: 
• mitten av Bergabaeken vid Badhuset 
• nedanför Smedjan iDalkarlsberg 
• vägkorset nedanför Herrgården 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

r;zareSS;9n 
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Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen 
samt kommunfullmäktige för år 2018 

Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
23 januari 28 augusti 
6 mars 9 oktober 
10 april 6 november 
15 maj 

Socialutskottet (tisdag em) 
23 januari 28 augusti 
6 mars 9 oktober 
10 april 6 november 
15 maj 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
24 januari 29 augusti 
7 mars 10 oktober 
11 april 14 november 
17 maj (torsdag) 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
24 januari 29 augusti 
7 mars 10 oktober 
11 april 14 november 
17 maj (torsdag) 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
7 februari 12 september 
21 mars 24 oktober 
25 april 28 november 
30 maj 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
28 februari 26 september 
18 april 7 november 
16 maj 12 december 
13 juni 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 

Enligt den nya kommunallagen som gäller från 2018 är det frivilligt för 
kommunerna att annonsera fullmäktiges möten i en ortstidning. 

För närvarande sker kungörelse till fullmäktiges sammanträden i 
NA Bergslagsdelen, nättidningen 24i Bergslagen samt på kommunens 
hemsida. 

Kostnaden för annonseringen för år 2016 var 30 400 kronor och till och med 
juni månad 2017 är kostnaden 16300 kronor. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Ulla Bergström (S), Tom 
Rymoen (M), Helena Vilhelmsson (e), eamilla Andersson Larsson (V) och 
Göran Berggren (LPo) på att kungörelsen av fullmäktiges sammanträden 
sker genom att samtliga ärenden annonseras i NA Bergslagsdelen och med 
en hänvisning till Nora kommuns webbsida. 

Tom Rymoen yrkar också på att kungörelsen läggs ut på Nora kommuns 
Facebook-sida. 

Margaretha Eriksson (S) yrkar på att kungörelsen annonseras i NA 
Bergslagsdelen men då enbart med en hänvisning till kommunens webbsida. 

Ordföranden ställer proposition på de olika förslagen och finner att lednings
utskottet beslutar att kungörelsen, med samtliga ärenden, annonseras i NA 
Bergslagsdelen och med hänvisning till kommunens webbsida samt på Nora 
kommuns Facebook-sida. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kungöra fullmäktiges sammanträden i NA Bergsdelen, på Nora kommuns 
webbsida samt på Nora kommuns Facebook-sida enligt ovanstående. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Fastställelse av utdebitering för år 2018 

Ordföranden yrkar på att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad för år 2018, dvs 22.25 kronor. 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Sida 

138 

att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för år 2018 till 
22.25 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet vill ordföranden ha svar 
på varför budgeten inte behandlas av fullmäktige i november månad i 
enlighet med kommunallagen. 

Solveig Oscarsson (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att budgeten 
för 2018 inte hunnit beredas i tid. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till f f) J ~ 
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Bergslagens Överförmyndarnämnds förslag till revidering av 
avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet 
gällande kostnadsfördelning 

Bergslagens Överförmyndarnämnd har överlämnat ett förslag till revidering 
av avtal om överförmyndarverksamhet mellan kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Revideringen gäller fördelning av 
kostnaderna. 

Principen för nu gällande kostnadsfördelning är att respektive kommun 
betalar 25 procent av kostnaderna för gode män till ensamkommande 
barn och unga. 

Nämnden har behandlat ärendet den 23 augusti 2017, § 52. Nämnden 
föreslår att kostnadsfördelningen istället baseras på antalet invånare i 
respektive medlemskommun den 1 november året innan verksamhetsåret. 

Nämnden föreslår också att utifrån ovanstående förslag revideras § 4 andra 
stycket i "Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt kommunallagen 
3 kap 4 § punkt 5" och får följande lydelse. 

"De deltagande kommunerna ska lämna driftbidrag till den gemensamma 
nämndens verksamhet med belopp som motsvarar den totala kostnaden 
för verksamheten fördelat utifrån invånarantalet i respektive kommun den 
1 november året innan verksamhetsåret." 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

enligt Bergslagens Överförmyndarnämnds förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Andreas Vidlund (SO) på att 
kostnaden ska tas ut utifrån antalet brukare i respektive kommun och inte per 
invånare. 

Anna Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Solveig Oscarsson (S) och Pia-Maria Johansson (lPo) yttrar sig utan att 
framföra några egna yrkanden. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att avtalet revideras enligt Bergslagens Överförmyndarnämnds förslag. 

Andreas Vidlund, Ove Göthlin och Conny Alfredsson (samtliga SO) 
reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 

/ 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag om tillägg i 
nämndens reglemente med anledning av ny lag om e-cigaretter 

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i 
kraft den 1 juli 2017. Lagen reglerar anmälan, produktkrav, försäljning och 
markandsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Kommunen utövar tillsynen över delar i lagen enligt 26 §. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utövar idag tillsyn enligt tobaks
lagen som har ett liknande regelverk. Det innebär att kompetens för tillsynen 
finns inom förvaltningen. Tillsynen enligt tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan samordnas vilket blir 
kostnadseffektivt för kommunerna och företagen. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har behandlat ärendet den 
23 augusti 2017, § 121. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige iHällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora beslutar om ett tillägg i "Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen" där det framgår att nämnden 
utöver tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen enligt 
nämndens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

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

Pia-Maria Johansson yrkar också på att fullmäktige skickar med till 
ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden att de ska yrka på att det ska 
göras en översyn och skärpning av hur marknasföring ave-cigaretter sker. 

Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johansson (LPo) yrkanden och 
finner att de bifalls. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen enligt 
nämndens förslag samt 

att fullmäktige skickar med till ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden att 
de ska yrka på att det ska göras en översyn och skärpning av hur marknas
föring ave-cigaretter sker. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande / / 
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Svar på motion 18/2013 om norapolitikernas pensionsförmåner 

Johan Lundqvist, Karl-Holger Sjöberg, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck och 
Lars-Erik Larsson (samtliga NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 
11 december 2013, § 166. 

Motionärerna föreslog 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast lämna 
förslag på hur ett nytt pensionsreglemente för förtroendevalda ska utformas 
och som fungerar som en grundtrygghet i nivå med den som finns i 
samhället i övrigt. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen beslutade överlämna motionen till personal
chefen att besvara densamma. 

Personalchefen har den 17 augusti 2017 överlämnat ett förslag till svar på 
motionen. Kommunfullmäktige antog det nya pensionsavtalet för förtroende
valda, OPF-KL, den 11 juni 2014, § 98. 

Avtalet innebär en betydligt striktare hållning till långvariga ersättningar efter 
avslutat uppdrag jämfört med tidigare PBF. Nora kommun valde även en 
hårdare linje än Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation när 
det gäller samordning av förvärvsinkomst under första året efter avgång. 
Personalchefen föreslår därför kommunfullmäktige avslå motionen. 

Ledningsutskottets förSlag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Rutger Ahlbeck (NP) på att 
motionen ska bifallas och därmed avslag på kommunstyrelsens förslag . 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Rutger Ahlbecks 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun
styrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Rutger Ahlbeck reserverar sig till förmån för eget yrkande och avser att 
lämna en skriftlig reservation. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande- / I 



Reservation 

Kommunfullmäktige 2017-11-15, pkt 11 Motion om Norapolitikers 
pensionsförmåner 

Härmed skriftlig reservation mot beslutet att avslå motionen, som siktar till ökad 
jämställdhet och bättre ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar. 

Grunder för reservationen 

1. Motionen lämnades in för fyra år sedan med förslag om att kommunstyrelsen 
snarast ska lämna förslag på hur ett nytt pensionsreglemente för förtroendevalda 
kan utformas, som fungerar som en grundtrygghet i nivå med den som finns i 
samhället i övrigt. 

2. Svaret kommer sent, är tunt samt innehåller invalid text. 

3. Svaret på motionen innebär att kommunalråd i Nora även fortsättningsvis kan få 
anmärkningsvärt generösa ersättningar, när de väljer att avgå eller tvingas att avgå. 
Detta innebär att avgångna arbetsföra kommunalråd inskränker utrymmet för 
satsningar inom t.ex. vård , skola och omsorg . 

4. I svaret på motionen framförs inga skäl till att avgångna kommunalråd ska kunna få 
väsentligen mycket högre och längre omställningsbidrag än vad övriga medborgare 
kan få. 

Av ovanstående torde framgå, att inga sakskäl till avslag på motionen föreligger. Därför 
reserverar jag mig mot avslagsbeslutet. 

Nora 2017-1 1-26 

:1 -t- r-If: ./~~ 
J IRuf:r A~-J 
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Bengt E. Ljung med flera lämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
9 oktober 2013, § 100. 

Förslagsställarna föreslog 

att fullmäktige beslutar att Nora kommun ska arbeta för en vargfri kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna förslaget till 
kommunchefen för beredning. 

Rovdjurspolitiken är en nationell angelägenhet och faller utanför kommunens 
allmänna kompetens. Det hindrar dock inte att kommunen kan framföra 
synpunkter till den nationella nivån om konsekvenser av den förda rovdjurs
politiken och hur dessa konsekvenser kan mildras. 

Sådana synpunkter kan vara att djurägare som drabbas ska hållas skades
lösa p.g.a. vargangrepp och att skyddsjakt bör beviljas där vargindivider 
uppehåller sig i närheten av bebyggelse. 

Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgar
förslaget samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att i en skrivelse till 
Naturvårdsverket framföra synpunkter på hur konsekvenserna av den förda 
rovdjurspolitiken ska mildras. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) i stället 
på att kommunstyrelsen ska framföra synpunkter på effekterna av den förda 
rovdjurspolitiken. 

Camilla Andersson Larsson M yrkar på att medborgarförslaget ska avslås 
utan skrivelse till Naturvårdsverket. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
ledningsutskottet beslutar att avslå medborgarförslaget enligt Camilla 
Andersson Larssons yrkande. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 
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Under kommunstyrelsens beredning av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(lPo) på att motionen ska anses besvarad. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att kommunstyrelsen skickar en 
skrivelse till Naturvårdsverket och framför synpunkter på effekterna av den 
förda rovdjurspolitiken, enligt Helena Vilhelmssons (e) yrkande i utskottet. 

eamilla Andersson larsson (V), Helena Vilhelmsson (e), Birgitta Borg (l), 
John SundelI (KO), Tom Rymoen (M) , Hans Knutsson och Ulla Bergström 
(båda S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Helena Vilhelmsson och Tom Rymoen yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons 
yrkande om skrivelse till Naturvårdsverket. 

Birgitta Borg yrkar på att kommunchefen får i uppdrag att anordna ett öppet 
informationsmöte om rovdjur i kommunen. 

John Sundell, Hans Knutsson och Ulla Bergström yrkar bifall till yrkandet om 
informationsmöte. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Pia-Maria 
Johanssons yrkande om att medborgarförlaget ska anses besvarat och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om informationsmöte 
och finner att det bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på yrkandet om skrivelse till 
Naturvårdsverket och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som bifaller yrkandet om skrivelse röstar nej och den som inte bifaller 
yrkandet röstar ja. 

Efter avslutad omröstning konstateras att kommunstyrelsen avgivit 
10 nej-röster och 5 ja-röster. Kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet 
om skrivelse till Naturvårdsverket. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunchefen att anordna ett öppet informationsmöte om 
rovdjur i kommunen. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L), 
Ulla Bergström, Hans Knutsson (båda S), Helena Vilhelmsson (G), Tom 
Rymoen (M), Camilla Andersson Larsson (V), John SundelI (KO) och 
Andreas Vidlund (SO) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Monika Aune (MP) yrkar på att fullmäktige upphäver kommunstyrelsens 
beslut om informationsmöte. 

Ulla Bergström yrkar bifall till Monika Aunes yrkande. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att medborgarförslaget ska anses 
besvarat. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att kommunen skickar en skrivelse till 
Naturvårdsverket och framför synpunkter på effekterna av den förda 
rovdjurspolitiken. 

Solveig Oscarsson (S) föreslår ajournering under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering yrkar Solveig Oscarsson bifall till kommun
styrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag mot att 
medborgarförslaget ska anses besvarat och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på de båda tilläggsyrkandena och 
f inner att de avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Monika Aune och Petra Käller (båda MP) reserverar sig till förmån för 
Monika Aunes yrkande 

Pia-Maria Johansson (LPo), Rutger Ahlbeck, Jan Rylander (båda NP) och 
Ove Göthlin (SO) reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons 
yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Revidering av samverkansavtal för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

Kommuncheferna iHällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner föreslår att samverkansavtalet gällande Samhällsbyggnads
nämnden Bergslagen revideras från och med den 1 januari 2018 till att 
även innefatta en mark- och exploateringsfunktion. 

I dag saknar Hällefors, Ljusnarsbergs och Nora kommun kompetens inom 
mark- och exploateringsområdet. I Lindesbergs kommun finns sedan ungefär 
tio år en mark- och exploateringsfunktion som sedan 2015 är placerad inom 
kommunens tillväxtförvaltning . Den tjänsten är nu vaknat varför kommun
cheferna föreslår att tjänsten istället inrättas inom den gemensamma 
förvaltningen Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Följande områden föreslås ingå i befattningen: 

• Biträda kommunerna vid köp och försäljning av fast egendom inklusive 
utredningar, förhandlingar och upprättande av avtal 

• Biträda kommunerna och förbundet vid lantmäteriförrättningar 
• Handlägga avtalsärenden rörande exploatering, arrenden och 

nyttjanderätter 
• Medverka i planprocesser 
• Delta i etableringsservice i samarbete med kommunernas näringslivs

ansvariga 
• I samarbete med förbundet bevaka och säkerställa att detaljplaner 

genomförs i enlighet med det som anges i planen 
• I arbetet ingår också kontakter med konsulter, exploatörer, fastighets

ägare, kommuninvånare, kommunernas politiska församlingar och 
verksamhetsorganisationer inklusive kommunala bolag. 

Då kommunernas behov av att nyttja en gemensam mark- och exploatrings
funktion är olika föreslås att varje kommun debiteras den faktiskt förbrukade 
tiden till självkostnad. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och 
förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna iHällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med 
1 januari 2018. 

1// 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), 
John SundelI (KO), Lars-Erik Larsson (N P) samt ordföranden bifall till 
utskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att det avsätts medel i budget 2018 för 
att i ställer anställa en mark- och exploateringsfunktion i kommunen. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande 
om att anställning av funktionen i kommunen och finner att den avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och 
förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamhetema iHällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med 
1 januari 2018. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avser 
att lämna in en skriftlig reservation. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Pia-Maria Johansson (LP o) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag . 

Jan Rylander (N P) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet mot avslags
yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Vidlund, Ove Göthlin, Conny Alfredsson (samtliga SO), Jan 
Rylander, Lars-Erik Larsson (båda NP) och Pia-Maria Johansson (LPo) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande /' ( 
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Kf § 110 dnr ks2017-596 

Svar på interpellation om transparens och vattenfrågorna 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande. 

1. Hade Midvattens PM betydelse för ert ställningstagande och den press
release ni gick ut med tre dagar efter att PM:et blev känt? 

2. Hur ställer ni er till att ni inte varit informerade samt att PM:et inte fanns 
med i utskicket inför kommunstyrelsen där övriga handlingar kring 
Vättern vatten som alternativ vattenförsörjning fanns med eller nämndes 
vid informationerna? Tycker ni att det varit relevant att de varit med eller 
inte och i så fall varför? 

3. Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förhindra att ytterligare viktig 
information inte når kommunens beslutande representanter i angelägna 
frågor? 

4. Kommer ni att begära att kommunrevisorerna snarast tillsätter en 
oberoende utredning om huruvida detta vattenprojekt drivits på ett korrekt 
sätt från SBB? 

5. Har förbundsordförande fortfarande ert förtroende? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
fullmäktige den 15 november. 

Under komunfullmäktiges sammanträde besvarar kommunstyrelsens 
ordförande frågorna enligt följande. 

1. Nej, alla kommuner som deltog i projektet fick frågan inför sommaren att 
till september svara om vi skulle gå med i bolagsbildningen för Vättern
vatten. Efter diskussioner valde vi att säga nej, för att utreda frågan 
vidare! 

2. Vi anser att det skulle varit med i utskicket inför kommunstyrelsen. 

3. Vi förutsätter att vi får den information vi ska ha. Vi har ledamöter i 
Samhällsbyggnad Bergslagens direktion som kommer att se till att så är 
fallet fortsättningsvis. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande / / 
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4. Vi förutsätter att revisorerna som granskar Samhällsbyggnadsförbundets 
verksamhet gör bedömningar om vad som ska granskas utifrån sitt 
uppdrag. 

5. Ja 

Pia-Maria Johansson (LPo) tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande '--/ c/" / 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

r/l--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-11-15 152 

Kf § 111 dnr ks20 17-365 

Svar på interpellation om åtgärder mot drogmissbruket i Nora 

Håkan Kangert (M) ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

1. Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av motionen 4/2016 om 
åtgärder mot drogmissbruket i Nora? 

2. Vilka åtgärder planerar den styrande minoriteten att vidta för att minska 
drogmissbruket i Nora? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
fullmäktige den 15 november. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande frågorna enligt följande. 

1. Motionen som frågan hänvisar till innehåller tre att-satser: 
att omgående återinrätta den operativa funktion som ANG-gruppen 
utgjorde 
att anpassa den till det uppdrag de hade och komplettera med tobak och 
doping samt 
att årligen redovisa/följa upp arbetet i politiken. 

ANG-gruppen har inte återinsatts och de styrande i Nora har i nuläget 
inga planer på att göra det. Bakgrunden till detta är att bedömningen är att 
de arbetsområden som ingick i ANG-gruppens uppdrag väl täcks av redan 
befintliga strukturer i Nora kommun. Dessa strukturer har redan uppdrag 
att utveckla nya arbetssätt och stärka samverkan mellan befintliga 
verksamheter för att effektivare motverka att missbruk uppstår samt 
upptäcka och åtgärda när detsamma redan uppstått. 

I utredningen daterad april 2013 om att inrätta en missbruksenhet i Nora 
kommun framgår att gruppens arbetsuppgifter ska ligga inom fyra 
huvudområden; 1) förbyggande arbete, 2) behandlande insatser, 
3) samordnande insatser samt 4) opinionsskapande insatser. 

Samtliga uppdragsområden bedöms vara täckta av sådant som ingår i 
uppdragen för redan befintliga strukturer i Nora kommun, främst inom 
verksamheterna socialtjänst, skola och folkhälsoarbete. 

2. Det ligger ett uppdrag till samtliga enheter inom området att vidare
utveckla arbets- och samverkansmetoder för att effektivare motverka att 
framtida missbruk uppstår samt sätta in tidiga och effektiva åtgärder när 
det uppstått. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande f/ I 
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Förutsättningar för samverkan mellan kommunens enheter har förbättrats 
när kommunorganisationen omformades och en ledningsgrupp för tvär
gående samverkan mellan socialtjänst, vuxenlärande, integration och 
kommunala arbetsmarknadsinsatser inrättades - ledningsstrukturen IOA 
(individ och arbetsmarknad) inrättades. 

En följd av den ledningsstrukturens arbete är starten av samverkans
strukturen NoraFör. 

Nora kommuns team, NoraFör, består av representanter från polis
myndigheten, rektor vid Karlsängsskolan, rektor för gymnasium! 
vuxenlärandeenheten, fritidsgårdschefen, representanter från social
tjänsten, integrationsenheten, tillväxt och utveckling samt ungdoms
samordnaren. 

På kommunstyrelsen den 30 maj 2017 beslutades att styrgruppens 
ledningsstruktur IOA, leds av socialchef och bildningschef samt att den 
övergripande styrgruppen är individnämnden. 

NoraFör är i uppstartsfas. Första mötet var i januari 2017. På sikt innebär 
uppdraget att kommunikationen mellan politisk ledning och verksamhet 
förbättras och likaså kommunikationen mellan olika verksamhetsgrenar 
förbättras. Att en tät samverkan mellan olika verksamhetsgrenar gör att 
skyddsnätet förstärks ytterligare. Att samverkan mellan olika funktioner 
leder till att konkreta åtgärder, exempelvis informationskampanjer eller 
riktade utbildningsinsatser, genomförs. 

IOA-gruppen i samarbete med Folkhälsoenheten har fått ett uppdrag att 
arbeta fram en lokal ANOT-strategi som tar sin utgångspunkt i såväl den 
nationella som regionala strategin för arbetet inom ANOT-området. 
Arbetet påbörjas i december 2017 och målsättningen är att kunna 
presentera ett förSlag under april 2018. 

Vi planererar även i budgetprocessen att ytterligare förstärka befintlig 
fFO-organisation för att jobba med fältarbete. 

Håkan Kangert, Tom Rymoen (båda M) , Ulla Bergström (S), Helena 
Vilhelmsson (e) och John SundelI (KD) yttrar sig. 
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Kf § 112 dnr ks2017-540 

Svar på interpellation om genomförande av utredning av dricks
vattenförsörjning 

Håkan Kangert (M) ställde följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

Hur kommer utredningen om drickvattenförsörjningen att genomföras så att 
fullmäktige har ett tidsmässigt, kvalitetsmässigt och relevant beslutsunderlag 
inför beslut angående Fas 2? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
fullmäktige den 15 november. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande frågan enligt följande. 

Samhällsbyggnadsförbundet har fått uppdraget att utreda ytterligare altema
tiv till vattenförsörjning ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Förbundet ska 
återkomma med ett förslag till projektplan med beskrivning av uppdragets 
omfattning, finansiering och uppskattad tidplan. Nora kommuns fullmäktige 
föreslås därefter anta projektplanen. 

Så som interpellationen är ställd, efterfrågar Håkan Kangert möjligheten att 
ansluta sig till Fas 2 i Vätternvattenprojektet och då bör utgångspunkten för 
tidsplanen för utredning av alternativ tilllångsiktlig hållbar vattenförsörjning 

vara samma tidsram som Vätternvattenprojektet, dvs 2023. 

Håkan Kangert (M) yttrar sig. 
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Kf § 113 dnr ks2017-539 

Svar på interpellation om översyn av den politiska organisationen 

Håkan Kangert (M) ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

1. Hur går det med beredningen av motion 912016 om utredning av utskotts
organisationen? 

2. Finns det någon strävan och ambition från den styrande minoriteten att 
genomföra några förändringar av den politiska organisationen inför valet 
2018? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
fullmäktige den 15 november. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande frågan enligt följande. 

1. Den har påbörjats. 

2. Ja det finns det! Den här frågan lyftes på ledningsutskottet den 
8 november där jag ställde frågan öppet till alla ledamöter om när, var 
och hur! 

Ska den vara klar inför valet? Många av ledamöterna ansåg att det är 
bättre med en ordentlig genomlysning och en dialog under mandat
perioden och att den ska göras aven extern konsult! 

Mindre förändringar är sådant som kan göras tidigare! Flera ledamöter 
tyckte det var viktigt att utvärdera beredningarna. 

Vi beslutade att frågan kommer upp på kommunstyrelsen den 
29 november för vidare dialog. 

Den här frågan är ju något som berör alla partier där dialogen är den 
viktiga och att vi tillsammans kan enas kring vilken politisk organisation vi 
ska ha i Nora. 

Håkan Kangert yttrar sig . 
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Svar på fråga om konstgräsplaner 

Sofie Semstrand (e) ställde följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande på kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 45. 

Sida 

156 

Vilka miljöskyddsåtgärder vidtas i samband med planering, uppförande 
och drift av konstgräsplaner i anslutning till Hagbyån? 

Tänker man använda sig av kokosgranulat i stället för plasVdäcks
granulat vid anläggande och drift? 

Om inte, hur ska man förhindra att plastgranulat hamnar i vattendraget 
och senare blir till mikroplastföroreningar i Östersjön? Genom att sila 
bort granulatpartiklar i dräneringsvattnet i ett slutet dräneringssystem? 

Ska dräneringsvattnet från fotbollsplan och snö upplag återanvändas för 
att minska överutnyttjande av vattenresurser? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågorna skulle besvaras 
vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2017. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerade ordföranden 
om att då frågeställaren inte var tjänstgörande vid sammanträdet flyttades 
ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november 2017. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande frågan enligt följande. 

Kommunstyrelsens ordförande har kontaktat Nora SK för att få hjälp att 
besvara frågan eftersom den är mycket detaljerad. 

Det planeras att byggas nya fotbollsplaner i Nora och Nora kommun har 
tidigare pekat ut lämpliga områden för anläggande av planerna. Planerna 
föreslås byggas på fastigheterna Nora 2:10, Trängen 3 samt Trängen 4. 

Nora BK har med hjälp av WSP tagit fram ett underlag samt projekterat en 
förstudie som visar på lämplighet med avseende på påverkan på 
omgivningen inom de föreslagna fastigheterna. 

Geotekniskt lämpar sig det föreslagna området väl. Man uppnår en balans av 
masshantering samt en långsiktigt bra anläggning. 

A vvattning och eventuell bevattning kan ske med beskattande på spridning 
av "microplasfer". 
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Samtliga planer kommer att ha en dränering samt yt- och avvattning via 
brunnar och ledningssystem. Allt vatten kommer att ledas till en lokal dam 
före utsläpp i naturen. Dammen utrustas med avskiljare för olja, granulat 
samt flödesbord. 

Beroende på den valda höjdsättningen styrs placeringen av brunnar och 
rännor. Vid höjdsättning enligt det ena alternativet kommer avvattningen av 
planen all styras mot långsidorna. Uppsamlandet av vallen sker då genom 
att ytvattenbrunnar placeras i sidoområdena utanför planen. 

Vid höjdsättningen enligt det andra alternativet kommer avvattningen att 
styras mot lång- och kortsidorna. Uppsamlandet av vatten kan utföras på 
samma sätt längs långsidorna. På kortsidorna kan ytvattnet från planen 
ledas över segment ytor alternativt avledas via rännor. Dagvattenledningar 
utförs i princip runt planen för avledning av yt- och dränvallen till lokal damm. 

Ytvattnet från sidoområdena omhändertas via diken, ytvattenbrunnar eller på 
annat sätt så att det inte når planen. 

Atgärder för att minska spridning av granulater och plastrester sker genom 
att lägga asfalt som stäcker sig runt konstgräsplanen med en marginal på 
cirka 1,5-2, O meter. Det gör det/ättare att samla upp granulat och föra 
tillbaka det till planen och på så vis minska förluster. 

Driftsrutiner beskriver bland annat plog-schema för att minimera förlusterna 
av granulat till omgivningen. Genom att från början, vid planering av nya 
anläggningar, ta med granulatförluster i kalkylerna skulle en uppsamlingszon 
planeras för plogad snö. Där är det sedan lätt att samla upp gummi
granulaten och återföra det till planen när snön har smält. I brunnarna runt 
planerna installeras granulatfällor som tar upp en del av gummigranulaten. 

Idag finns det flera typer av gräs där tekniken har blivit bättre och därför 
släpper minde plast. Slutligt val av granulat analyseras och förslagsvis 
används inte SBR- utan TPE-granulat. 

Sofie Semstrand tackar för svaret. 
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Kf § 115 dnr ks2017 -538 

Svar på fråga om brandskyddsåtgärder 

Håkan Kangert ställde följande frågor till socialutskottets ordförande. 

Hur fortlöper beredningen av motion 212017 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. 
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Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad 
t.o.m 2018 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att som ny ersättare välja Svenerik Werner (S), Rådmangatan 3 B, 
71331 Nora. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag . 

/ 
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Fyllnadsval: ny ersättare i Stiftelsen Ingrid Göthlins minne 
t.o.m 2018 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att som ny ersättare välja Camilla Sörman (S), Skrikarhyttan 405, 
713 92 Gyttorp. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
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Fyllnadsval: ny ledamot och ny ersättare i beredningen för 
välfärd t.o.m 2018 

Anita Rundqvist (S) har avsagt sig uppdraget. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen 

att som ny ledamot välja Eleonor Karlsson (S), Rådstugugatan 31 B, 
71331 Nora samt 

att som ny ersättare efter Eleonor Karlsson välja Svenerik Werner (S) , 
Rådmansgatan 3 B, 71331 Nora. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
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Fyllnadsval: ny ledamot i beredningen för samhällsbyggnad 
t.o.m 2018 

Christer Häggqvist (M) har avsagt sig uppdrag. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ledamot välja Håkan Kangert (M), Bengtstorp 715, 
713 92 Gyttorp. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag . 
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Fyllnadsval: ny ersättare i direktionen för Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen t.o.m 2018 

Eva Turesson (M) har avsagt sig uppdraget. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ersättare välja Tom Rymoen (M), Lindesby Oskarslund 226, 
71394 Nora. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag . 
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Beslut om att flytta fyllnadsval av ny revisor för kommun
styrelsens verksamheter och eventuell fullmäktigeberedning till 
möte i december 

Under kommunfullmäktiges beredning av ärendet meddelar ordföranden att 
då det inte finns något förslag på ny revisor tas ärendet upp på kommun
fullmäktiges sammanträde i december 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet tas upp på fullmäktiges sammanträde i december. 
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Delgivningar 

2017-10-16. Revisorerna i Nora kommun - Uppföljning av granskning av 
kommunstyrelsens arbete för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos 
medarbetarna. (dnr ks2017-057) 

2017-10-13. Nerikes Brandkår- Delårsrapport 2017-07-31 samt revisions
rapport. (dnr ks2017-642) 

2017-10-20. Revisorerna i Nora kommun - Granskning av hur beredning av 
taxa för vatten- och avlopp hanteras i Nora kommun i relation till Samhälls
byggnad Bergslagen. (dnr ks2017/658) 

2017-10-31. Länsstyrelsen Dalarnas län -Inspektion av Bergslagens 
Överförmyndarnämnd, inbegripet kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora, den 17 oktober 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 
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