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Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt 
kommunfulImaktige för år 2018. 

Kungörelse av kommunfullmaktiges sammanträden 2018. 

Faststallelse av utdebitering för år 2018. 

Bergslagens Överförmyndarnamnds förslag till revidering av av1al om gemensam 
namnd för överförmyndarverksamhet gallande kostnadsfördelning . 

Samhallsbyggnadsnamnden Bergslagens förslag om tillagg i namndens reglemente 
med anledning av ny lag om e-cigaretter. 

Svar på motion 18/2013 om norapolitikernas pensionsförmåner. 

Svar på medborgarförslag 3/2013 om vargfri kommun. 

Yttrande över remiss om valkretsindelning Reg ion Örebro lan. 

Svar på revisorernas frågor om det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

Verksamhetsansvarig för medicinska avdelningen inom elevhalsan. 
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Begaran om förtangd utredningstid för revidering av handikappolitisk plan. 

Redovisning av handlingsplan och åtgarder för att få budget i balans. 

Fyllnadsval : ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2018. 

Fyllnadsval : ny ledamot i socialutskottet t.o.m 2018. 

Godkannande av avsagelse som ledamot i socialutskottet. 

Fyllnadsval: ny ersatta re i ledningsutskottet t.o.m 2018. 

Förslag till yttrande över ny version av Regional utvecklingsstrategi. 

Delgivningar. 

Delegationsbeslut. 
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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 



NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-25 155 

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. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cL{U CM 
Utdragsbestyrkande 
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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 (G), GamiIIa 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 . 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 108 
Lu § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-10-25 

dnr ks20 17-638 

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 

157 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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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 . 

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 påfyllnads
behållare. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen enligt 
nämndens förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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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 . 

Justera res sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 112 
Lu § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-10-25 

dnr ks2013-227 

Svar på medborgarförslag 3/2013 om vargfri kommun 

Sida 

161 

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 
rovdjurspolitiken 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 (ej i stället 
på att kommunstyrelsen ska framföra synpunkter på effekterna av den förda 
rovdjurspolitiken. 

eamilla 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 eamilla 
Andersson Larssons yrkande. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Protokollsutdrag t ill 

\Lv 
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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 (C) yrkande i utskottet. 

Camilla Andersson Larsson M, Helena Vilhelmsson (C), Birgitta Borg (L), 
John SundelI (KO), Tom Rymoen (M), Hans Knutsson och Ulla Bergström 
(båda S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 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 kommunstyrelsens 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. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrl<ande 
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Yttrande över remiss om valkretsindelning i Region Örebro län 

Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig om valkretsindelningen av 
Region Örebro län inför valet till regionfullmäktige 2018. 

Region Örebro län är nu indelat i fyra valkretsar: 
• Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner 
• Degerfors och Karskoga kommuner 
• Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner 
• Örebro och Lekebergs kommuner. 

Förslaget från regionstyrelsen är att valkretsindelningen inte förändas i 
förhållande till nuvarande indelning. 

Regionsfullmäktige måste senast den 31 oktober 2017 besluta om 
indelning i valkretsar inför valet till regionfullmäktige. Innan fullmäktige fattar 
beslut ska kommunerna inom regionen ges möjlighet att yttra sig. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att följa regionsstyrelsens förslag om oförändrad valkretsindelning. 

Under kommunstyrelsens behandling diskuteras ärendet. Ordföranden anser 
att det är oklart om de nya valreglerna, som gäller från 2018, innebär att 
antalet valkretsar påverkar småpartiernas möjlighet att klara spärren för att 
komma in i regionfullmäktige. 

Ärendet flyttas därför till kommunstyrelsen den 25 oktober och kommun
sekreteraren får i uppdrag att undersöka vad som gäller. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommunsekreteraren i uppdrag att utreda vad som gäller enligt de nya 
valreglerna, enligt ovan samt 

att ärendet behandlas på kommunstyrelsen den 25 oktober. 

Protokollsutdrag t ill 

tDl. 
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Under utskottets behandling av ärendet informerar kommunsekreteraren om 
att hon varit i kontakt med dels Region Örebro län och dels de övriga 
kommunerna i norra Örebro län. Det som kommit fram är att det inte blir 
någon förändrad påverkan för småpartierna eftersom det, på samma sätt 
som tidigare för landstinget, är 3-procentspärren som gäller. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att följa regionstyrelsens förslag om oförändrad valkretsindelning. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på revisorernas frågor om det kommunala aktivitets
ansvaret, KAA 

KPMG har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunen 
ak1ivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år och vilka insatser som erbjuds 
denna målgrupp. 

Utifrån deras granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 
följande: 

• Säkerställer att organisationen för aktivitetsansvaret får en egen budget 
att förhålla sig till. 

• Bör säkerställa att det finns en välorganiserad modell för arbetet med 
aktivitetsansvaret och att det tillsätts tillräckligt med resurser för att möta 
upp behoven. 

• Bör säkerställa att alla delar i handlingsplanen följs upp. 
• Bör säkerställa att det finns ett kartläggningsmaterial att använda vid det 

första mötet med ungdomen i syfte att dessa möten sker på enhetligt sätt. 
• Samverkan med socialtjänsten bör utvecklas då det finns stora vinster att 

arbeta tillsammans kring dessa ungdomar. 

Revisorerna vill senast den 31 oktober ha kommunstyrelsens svar på vilka 
åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av dessa synpunk1er samt 
vad som i övrigt framkommer i revisionsrapporten. 

Bildningschefen har skrivit ett förslag till svar. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkan ordföranden bifall till bidlnings 
chefens förslag till svar med undantag för punkt ett och två. Ordförande 
föreslår att dessa punk1er får följande lydelser. 

Punk11 
Fr o m 2018 kommer det finnas en egen budget för ak1ivitetsansvaret att 
förhålla sig till . Egen budget är möjlig redan i dag men är inte gjord så för 
2017. 

Punkt 2 
Verksamheten instämmer i rekommendationen och kommer bemöta 
revisorernas synpunkt. En projek1utredning av KAA har arbetats fram under 
våren 2017 som belyser behoven. Översyn av personalstyrka och eventuella 
nya rutiner kommer att ses över. 

Utskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag . 

Protokollsutdrag till 

~v l S i 01/lQ..V'

Be..-



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-25 167 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa svaret på revisorernas synpunkter och överlämna det till 
revisorerna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 115 
Bu § 27 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

dnr ks2017-572 

Verksamhetsansvarig för medicinska avdelningen inom 
elevhälsan 

Sida 

168 

Verksamhetsansvarig är i sammanhanget likställt med funktionen 
verk-samhetschef i HSL (hälso- och sjukvårdslagen). Skälet till justering av 
titulatur är att Nora kommun använder begreppet verksamhetschef för chefer 
som ansvarar för kommunens förvaltningsområden och som är direkt under
ställda kommunchefen. 

Den verksamhetsansvarige för medicinska avdelningen inom elevhälsan är 
underställd enhetschefen för elevhälsan. Funktionen omfattar inget Chefskap 
och budgetansvaret är begränsat till den del som berör den medicinska 
avdelningen inom elevhälsan. 

Bildningschefen föreslår att Annsofie Larsson utses till verksamhetsansvarig 
för medicinska avdelningen inom elevhälsan. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse Annsofie Larsson till verksamhetsansvarig för medicinska 
avdelningen inom elevhälsan. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

DC-



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 116 
Bu § 28 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

dnr ks2017-554 

Solberga Förskolor AB:s ansökan om utökat barnantal 

Sida 

169 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-01, § 96, att bevilja Solberga förskolor 
AB:s ansökan om att öppna en friförskola med totalt 45 platser. 

Solberga förskolor AB inkom 2017-08-31 med en ansökan om att få utöka 
antalet platser med 10 stycken till totalt 55 platser. Solberga förskolor AB 
anför i sin ansökan att de är medvetna om att en utökning av barnantalet 
innebär behov av nyanställning av personal. I både tidigare och nuvarande 
ansökan framgår att förskolelokalen är så pass stor, 734 kvadratmeter, att 
det väl uppfyller Socialstyrelsens allmänna råd om 7,5 kvadratmeter per 
barn. 

Under beredningen av ärendet har utredare och bildningschef sett över 
tidigare ansökan och beslut i ärendet. Det finns inget som talar emot en 
möjlig utökning av Solberga förskolor AB:s verksamhet på förskolan 
Äventyret från 45 till 55 platser. Ansvarig utredare och bildningschefen 
föreslår därför kommunstyrelsen att bevilja ansökan. 

Barn- och ungdomsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja Solberga förskolor AB:s ansökan att utöka verksamheten vid 
förskolan Äventyret till totalt 55 platser. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ove Göthlin (SO) och 
Pia-Maria Johansson (LPo) bifall till urskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

.J?o CfA\ ,;"ot r.o~"- F0Y'5~() lc:H 
r-'U~t~dr=ag=s~be=s~~~~=an~d=e~~~---L----------4 .~ 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

..?O Ok 
Utdragsbestyrkande 

Ks § 117 
Sbu § 20 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-10-25 

dnr ks2017 -591 

Sida 

170 

Revidering av samverkansavtal för Samhä"sbyggnadsnämnden 
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 exploatings
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. 

Protoko llsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

S.o C~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-25 171 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), 
John SundelI (KO), Lars-Erik Larsson (NP) 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 miljöverksamheterna 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. 

Protokollsutdrag till 



-- - -.--- - ----
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NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 118 
Sbu § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammantradesdatum 

2017-10-25 

dnr ks2016-227 

Förslag att avsluta utredning om spontanidrottsplats 

Sida 

172 

Kommunstyrelsen gav 2016-04-27, Ks § 59, utvecklingschefen i uppdrag 
att ta fram ett förslag på en spontanidrottsplats som en mötesplats för 
kommunens invånare. I uppdraget ingick att ta fram kostnader och förslag 
på platser för en sådan mötesplats. 

Utvecklingschefen har utrett ärendet och tagit fram några alternativ till 
lokalisering för en spontanidrottplats. Kostnaderna för anläggning, mark
arbete, el, bygg lov och projektering uppskattas till 1,5-2 miljoner kronor. 
Driftskostnaderna är svåruppskattade då de till stor del beror på utförandet 
av spontanidrottsplatsen. 

Med anledning av andra, mer angelägna, satsningar inom tillväx! och 
utveckling, såsom konstgräsplan, allaktivitetshus och nya omklädningsrum 
vid ishallen nedprioriterades projektet och utelämnades i budgetprocessen 
inför 2017. 

Utifrån kommunens ekonomiska situation och med anledning av de 
satsningar som görs inom tillväx! och utveckling bedöms förutsättningarna 
för att ta fram en spontan idrottsplats inte finnas under överskådlig tid. 
Kommunchefen föreslår därför att uppdraget avslutas. 

Samhälls byggnads utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsluta utvecklingschefens uppdrag att ta fram förslag på en 
spontanidrottsplats. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och 
Birgitta Borg (L) bifall till utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 

u c.. 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 119 
Su § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

dnr ks2017 -497 

Kvinnohuset Örebros ansökan om bidrag 

Sida 

173 

Kommunstyrelsen i Nora kommun har mottagit en ansökan om bidrag på 
42660 kronor från Kvinnohuset Örebro 2017-07-14. Kvinnohuset ansöker 
om bidrag till sin verksamhet under 2018. 

Kvinnohuset arbetar med att stötta och hjälpa kvinnor och barn som utsatts 
för fysiskt eller psykiskt våld i nära relation. Kvinnohuset tar också emot 
kvinnor och deras barn från andra kommuner i länet. För boendet betalar 
anvisande kommun. 

Bedömningen görs att även om kommunen idag inte använder sig av de 
tjänster som Kvinnohuset erbjuder finns det skäl att stötta verksamheten 
med ansökt bidrag. Socialchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bevilja Kvinnohuset i Örebro det ansökta bidraget. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Margaretha Eriksson (S), 
Ulla Bergström (S), Kent Nilsson (S) och John Sundeli (KD) att förslag till 
beslut blir att ge bidrag på 21 300 kronor till Kvinnohuset i Örebro och 
därmed göra avsteg från gällande regler. 

Tom Rymoen (M) och Håkan Kangert (M) yrkar på avslag till ansökan om 
bidrag. 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut dels socialchefens förslag 
om bidrag med 42 600 kronor, dels Margaretha Eriksson (S) m fl. förslag om 
bidrag på 21 300 kronor och dels Tom Rymoen m fl. förSlag om avslag. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialutskottet 
beslutat enligt Margaretha Erikssons (S) m fl. förslag. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro med 21 300 
kronor för år 2018 och därmed görs avsteg från gällande regler. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
avslag på utskottets förslag. 

Helena Vilhelmsson (e), Ulla Bergström, Hans Knutsson (båda S), och 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

. D levi V\..V\..oVIM..S-~ 
'-J.O ". "-> \ ,_" . , 
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Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-25 174 

Camilla Andersson Larsson (V), John SundelI (KO), Lars-Erik Larsson (NP), 
Birgitta Borg (L) och Ove Göthlin (SO) yrkar på att Kvinnohuset får det 
ansökta bidraget, dvs 42 600 kronor. 

Ordföranden informerar om att medlen anslås från kommunstyrelsens 
oförutsedda medel. 

Kommunstyrelsen ajourneras under fem minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas mötet. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot yrkande om bidrag 
med 42 600 kronor och finner att kommunstyrelsen beslutar att Kvinnohuset 
Örebro får ett bidrag med 42 600 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro med 42 600 
kronor för år 2018 och därmed görs avsteg från gällande regler samt 

att medlen anslås från kontot kommunstyrelsens oförutsedda händelser. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

c20 ~ 
Utdrags bestyrkande 

Ks § 120 
Su § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

dnr: ks2017 -530 

Sida 

175 

Överenskommelse mellan Nora kommun och Region Örebro län 
angående utskrivningsklara patienter 

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01 . Överenskommelsen 
är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse. Den syftar till att 
skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en slutenvårdsvistelse 
genom att vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan parterna så 
att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån individens 
delaktighet, behov och förutsättningar. 

Den ekonomiska regleringen i överenskommelsen stödjer lagens intention att 
minska antalet dagar som patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus 
och bygger på ömsesidig tillit mellan parterna. Kommunens betalningsansvar 
inträder när: 

1. Den slutna vården har skickat ett inskrivningsmeddelande 
2. Den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att 

patienten är utskrivningsklar 
3. Den slutna vården säkerställer att patienten är hemgångsklar 
4. Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården har 

kallat till samordnad individuell planering under förutsättning att en sådan 
ska genomföras. 

Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det 
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är utskrivnings
klar. 

Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård 
efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under en månad. 
Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på individ
nivå för alla patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än tre 
kalenderdagar som utskrivningsklar. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta överenskommelsen om utskrivningsklara patienter. 

Protokollsutdrag till 

~L 
S0 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-25 176 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Margaretha Eriksson 
(S), Tom Rymoen (M) och Birgitta Borg (l) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta överenskommelsen om utskrivningsklara patienter. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~.D % 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 121 
Su § 33 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

d n r: ks2 O 16-504 

Begäran om förlängd utredningstid för revidering av 
handikappolitisk plan 

Sida 

177 

Kommunfullmäktige antog 2003-10-29 § 65 en handikappolitisk plan. 

Kommunstyrelsen beslutade § 139/2016 att revidera den handikappolitiska 
planen. I beslutet står att socialchef får i uppdrag att revidera planen samt att 
planen ska vara färdigställd till den 30 september 2017. 

Tidsramen kommer inte att kunna följas. Därför önskar socialchefen få 
förlängd utredningstid till den 31 december 2017. Anledningen är att ansvarig 
utredare inte haft möjlighet att färdigställa utredningen samt att det vore 
önskvärt att ett utkast av planen går på remiss till Kommunala handikapp
rådet den 14 novem ber 2017. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att förlänga utredningstiden till den 31 december 2017 samt 

att ett utkast av den handikappolitiska planen ska gå på remiss till 
kommunala handikapprådet den 14 november 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

Se. 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Ks § 122 
Su § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-10-25 

dnr: ks2017 -537 

Sida 

178 

Redovisning av handlingsplan och åtgärder för att få budget i 
balans 

Socialchefen har tagit fram en skrivelse som delas ut på dagen samman
träde för socialutskottet. Socialchefen har förhinder att medverka och har 
därför bett en av kommunens ekonomer att föredra ärendet. 

Ekonomen berättar att prognosen visar på - 10 miljoner för 2017. Det som 
socialchefen har redovisat i handlingsplan och åtgärder för budget i balans är 
exempelvis att öka brukartiden inom hemtjänsten till 55 procent, upphandla 
LSS-boende för att minska kostnaderna av extemt placerade samt att se 
över möjligheterna att införa passiva resurser (robot) inom försörjningsstöds
utredningarna. Utifrån handlingsplanen och åtgärderna för budget i balans 
landar underskottet på - 5 miljoner i stället för - 10 miljoner. 

Socialutskottet beslutar 

att lämna redovisningen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom handlingsplanen. 

Protokollsutdrag till 

Re 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-25 179 

Ks § 123 dnr ks2017-122 

Fyllnadsval: ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2018 

Jennika Landin (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ledamot välja Anita Rundqvist (S), Kolmätaregatan 8, 
71332 Nora samt 

att som ny ersättare efter Anita Rundqvist välja Bror-Erik Israelsson (S), 
Kungsgatan 41, 713 32 Nora. 

G?;es sign WJ ~~utdrag till 

I--""U'"t::;:dr::;ag=s-':-be::-:s-':-ty:;:rk=an~d;::-e------L-------j D e.. v-euLJ-t1. 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-25 180 

Ks § 124 dnr ks2017-122 

Fyllnadsval: ny ledamot i socialutskottet t.o.m 2018 

Per Andreasson (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ledamot välja Jonas Akerman (S), Nävervägen 21 , 71 3 30 Nora. 

~~~~U$~~~~ra~re~$~$i~gn~~_~~ ____ ~ ________ ~~~t~cl~ 
Utdragsbestyrkande V 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-25 181 

Ks § 125 dnr ks2017-122 

Godkännande av avsägelse som ledamot i socialutskottet 

David Stansvik (V) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att val till ny ledamot tas upp på kommunstyrelsen den 29 november 2017. 

Je'öS 
sign V0J S~lIsutdrag till 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-25 182 

Ks § 126 dnr ks2017-122 

Fyllnadsval: ny ersättare i ledningsutskottet t.o.m 2018 

David Stansvik (V) har avsagt sig uppdaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ersättare välja Therese Hoikkala (V), Kungsgatan 6, 71331 Nora 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-10-25 183 

Ks § 127 dnr ks2017-103 

Förslag till yttrande över ny version av Regional utvecklings
strategi 

Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunstyrelsen 
beslutade den 30 maj 2017, § 75, om yttrande över en remiss av RUS, 
Regional utvecklingsstrategi Örebro län. Svaren redovisades under höstens 
LOKA-dagar. 

Synpunkterna har arbetats in i ett nytt arbetsmaterial till förslag på RUS. 
Innan regionstyrelsen och regionfullmäktige ska behandla ny RUS erbjuds 
alla kommuner samt organisationer i Partnerskapet för regional utveckling 
möjlighet att lämna skriftliga inspel på arbetsmaterialet. Inspelen 
diskuteras på Regionala samverkansrådet i oktober. 

Det nya arbetsmaterialet är ytterligare ett steg framåt jämfört med tidigare 
versioner av RUS. Hänsyn har tagits till flera av Nora kommuns synpunkter 
och arbetats in i den nya RUS:en. Det är enklare som kommun att känna 
igen sig i dokumentet och möjligheten har ökat att använda dokumentet som 
underlag för kommunens egen verksamhetsplanering. 

Dokumentet har en bra struktur. Beskrivning av nuläge, problem, utmaningar 
och målbild 2030 är tydligare. Jämställdhetsperspektivet har lyfts fram på ett 
tydligt och bra sätt. 

Dokumentet har fortfarande ett starkt Örebroperspektiv även om lands
bygdsperspektivet har förstärkts. 

I strukturbilden persontransporter har man valt att inte ta med länsväg 243 
som är en mycket viktig förbindelse för persontrafik mellan Nora och 
Karlskoga och som även nyttjas av yrkestrafik till och från Göteborg och 
Oslo. I strukturbilden gOdstransporter och logistik saknas länsväg 244 helt. 

Båda strukturbilderna kan ge fel signaler för de som redan bor och driver 
företag inom kommunen men också för nya boende och företagare. Med 
arbetspendling har Nora kommun stor potential att öka som boendekommun 

Kommunen har förståelse för att man i det här dokumentet valt att visa på de 
stråk som har högst prioritet för Örebroregionens näringsliv men anser att 
det är önskvärt att visa förutsättningarna för resandet mellan kommunerna 
och det behöver synas i strukturbilden. 

Kommunen har viktiga industrier på den nationella och internationella 
marknaden. Att inte uppmärksamma godstransporter till och från Nora ger 
fel signaler till befintliga företag och framtida företagsetableringar. 

Protokollsutdrag till 
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2017-10-25 

Nora kommun saknar en strukturbild för området Upplevelse och 
evenemang. En sådan bild fanns i remissversionen. 

Sida 

184 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att följande synpunkter tas med i kapitlet 4.2 Innovationskraft och 
specialisering: "Vi tror på innovationskraft där man tänker nytt - vi behöver 
öka humankapitalet hos befolkningen i regionen. Vi behöver öka förvärvs
frekvensen. Där tror vi på specialisering och samtidigt kunskapslyft genom 
lärlingssystem och bättre valideringssystem. Här vill vi hänvisa till SOU 2015 
och de PIAC-test som görs, dvs vuxnas motsvarighet till PISA." 

Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johanssons tilläggsyrkande och 
finner at! det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! ställa sig bakom yttrandet med Pia-Maria Johanssons tillägg såsom eget 
yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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2017-10-25 185 

Ks § 128 

Delgivningar 

1. 2017-09-11 ,10-09. Skoiinspektionen - Beslut efter uppföljaning för 
grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. (dnr ks2016-513) 

2. 2017-10-04. Dalkarlsbergs föräldrastyrelse - Protokoll från samman 
träde den 20 september 2017. (dnr ks2017-109) 

3. 2017-10-23. Boverket - Beslut om förläggande vid vite att energi
deklarera. (dnr ks2017-151) 

4. 2017-09-14. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag från kommunstyrelsens 
protokoll från sammanträde den 30 augusti 2017, § 167. 
(dnr ks2017-239) 

5. 2017-10-17. Länsstyrelsen Örebro - Beslut om förordnande av borgerlig 
vigselförrättare. (dnr ks2017 -329) 

6. 2017-09-27. Kumla kommun - Utdrag från fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 18 september 2017, § 102. Ljusnarsbergs kommun
Nerikes Brandkår. (dnr kS2017-492) 

7. 2017-09-28. Askersunds kommun - Utdrag från fullmäktiges protokoll 
från sammanträde den 25 september 2017, § 85. Ljusnarsbergs 
kommun - Nerikes Brandkår. (dnr ks2017-492) 

8. 2017-09-15. Länsstyrelsen Örebro - Beslut om tillstånd till borttagning 
av del av fornlämning Nora 164: 1 inför byggnation inom fastighet 
Mars 7. (dnr kS2017-581) 

9. 2017-09-18. För kännedom: IVO - Tillståndsbevis för verksamheten 
MittHem i Bergslagen AB. (dnr ks2017-584) 

10. 2017-09-25. För kännedom: Länsstyrelsen Västra Götalands län -
Beslut till Volvo Technology AB, Göteborg om tillstånd till kamera
övervakning. (dnr ks2017-592) 

11. 2017-09. Teknikcollege - Medfinansieringsintyg till teknikcollege i 
Örebro län. (dnr ks2017-595) 

12. 2017-09-26. Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) - Skrivelse om förslag 
till artotek i kommun och landsting. (ks2017-597) 

Protokollsutdrag till 
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13. 2017-09-29. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro - Beslut till Anders 
Natanaelsson om tillstånd till ingrepp i del av fornlämning Nora 10, 
gruvområde, i samband med gråbergstäkt och skogsplanering på 
fastigheten Kåfalla3:1 O. (dnr ks2017-609) 

14. 2017-10-09. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll fört på direktionsmöte den 22 september 2017, § 91 , deIårs
bokslut 2017-06-30. (dnr ks2017-627) 

15. 2017-10. Region Örebro län - Protokoll från Specifika samverkansrådet 
för utbildning och arbetsmarknad. (dnr ks2017-634) 

16. 2017-10-05. Skolverket- Beslut om statsbidrag för utbildning för barn 
som vistas i landet utan tillstånd hösten 2017. (dnr kS2017-639) 

17. 2017-10-19. För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg - Beslut 
till Kungsängen i Nora AB om ansökt tillstånd att bedriva gruppboende 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
(dnr ks2017-653) 

18. 2017-09-13. Region Örebro län - Protokoll från Regionalt samverkans 
råd den 1 september 2017. 

19. 2017-09-20,25. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll och 
utdrag § 55 från sammanträde den 12 september 2017. 

20. 2017-09-20. Stöldskyddsföreningen SSF - Finansiering av Grann
samverkanskyltar, ansökan om kommunalt bidrag. 

21. 2017-09-22. Nerikes Brandkår- Protokoll fört på direktionsmöte den 
14 september 2017. 

22. 2017-09-28. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
nämndens sammanträde den 21 september 2017. 

23. 2017-10-06,10. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll 
samt utdrag §§ 106-107, från direktionsmöte den 22 september 2017. 

24. 2017-10-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll från 
direktionsmöte den 20 oktober 2017. 

25. 2017-10-20. Skrivelser om vindkraft. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 129 

Delegationsbeslut 

1. 2017-09-14,1 0-13. Kommunchefen - Beslut om nya attestanter och 
ersättare. (dnr ks2017-066) 

2. 2017-10-02,10,13,17. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter 
för investeringar. (dnr kS2017-088) 

3. 2017-10-18. Administrativa chefen - Beslut om yttrande att använda 
allmän platsmark. (dnr ks2017-116) 

4. 2017-09-14. Kommunchefen - Beslut om att avslå del av begäran om 
utlämnande av allmän handling. (dnr kS2017-324) 

5. 2017-09-26. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. (dnr ks2017-406) 

6. 2017-10-11 . Kommunchefen - Beslut om att utse administrativa chefen 
som tf personalchef under perioden 2017-10-11-18. (dnr ks201 7-635) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Protokollsutdrag ti ll 
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Kommunstyre lsen 2017-10-25 188 

Ks § 130 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-10-12 §§ 21-22 

2. 8arn- och ungdomsutskottets beslut 2017-10-10 §§ 30-34 

3. Socialutskottets beslut 2017-10-10 §§ 26, 28, 31-32 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign 

WJ 
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Ks § 131 dnr ks2017-628 

Information om taxor för avfall, slam och VA 

Teknisk handläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
informerar om förslagen till taxor 2018 för avfall, slam och VA. 

Förslagen till taxor ska behandlas i utskott, kommunstyrelsen och fullmäktige 
under november och december. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 132 dnr ks2017 -645 

Dräneringsåtgärder med mera vid Norvalla 

Nora idrottsplats är en kommunal idrottsanläggning som används av många. 
Den används av flera föreningar, skolan och allmänheten . Anläggningen är 
åldersstigen och i stort behov av åtgärder för att möta de behov och krav 
som verksamheterna har idag. 

Nora kommun har, i samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen, avsatt medel i den befintliga budgetramen för en begränsad 
dräneringsåtgärd i höst. Det löser dock inte allas behov på ett tillfreds
ställande sätt. Det mest akuta och angelägna är en genomgripande och 
långsiktigt hållbar dräningen av fotbollsplan och löparbanor samt anpassning 
av bland annat friidrottsfunktioner såsom höjdhopp, längdhopp, löparbanor 
med mera. 

Kostnaden för åtgärderna beräknas till 406 370 kronor. 

Ordföranden yrkar bifall till att åtgärderna ska utföras och att medlen anslår 
ur kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

John SundelI (KD), Tom Rymoen (M), Birgitta Borg (L) och Pia-Maria 
Johansson (LPo) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utföra 
dräneringsåtgärder med mera enligt Nora BK:s förslag och att arbetet ska 
ske i samarbete med berörda föreningar samt 

at! medlen, 406 370 kronor, anslås från kommunstyrelsens konto för 
oförutsett. 
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Ks § 133 dnr ks20 17-085 

Yttrande över förslag till ny Länstransportplan 

Region Örebro län har genom ett remissförfarande inbjudit bland annat 
länets kommuner att framföra synpunkter på det framtagna förslaget till 
ny Länstransportplan för perioden 2018-2029. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förbundsdirektör samt hand
läggare vid Näringsliv och Utveckling i Lindesbergs kommun har fått i 
uppdrag av de fyra kommunerna i norra länsdelen att samordna ett 
gemensamt yttrande över remissen. 

Förslaget innehåller förslag till prioriteringar, behov, brister och åtgärder i den 
regionala transportinfrastrukturen. Förslaget innehåller också miljö
bedömningar inklusive hållbarhet med fokus på jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt mellan stad och landsbygd. 

En nyhet i förslaget är att man önskar få veta i vilken mån olika infrastruktur
investeringar kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. 

Remissvaret innehåller övergripande kommentarer men också specifika 
stycken om varje kommun. 

Tom Rymoen (M) yrkar på ett tillägg om att expressbussen till och från 
Hällefors gör ett stopp i Gyttorp. 

John SundelI (KO), Monica Sundberg (S), Birgitta Borg (L), Pia-Maria 
Johansson (LPo) samt ordföranden yrkar bifall till Tom Rymoens yrkande. 

Birgitta Borg och Pia-Maria Johansson yrkar på att det som står om 
Länspendeln tas bort. 

Ordföranden ställer proposition på förslag till yttrande och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer hon proposition på Tom Rymoens yrkande och finner att det 
bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Birgitta Borgs och Pia-Maria 
Johansson yrkande om Länspendeln och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom yttrandet med ovanstående tillägg såsom eget yttrande. 

Birgitta Borg och Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmän för yrkandet 
om Länspendeln. 

Protokollsutdrag till 
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KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 25/10 2017 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I § 112 I§ 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson, ordf 1 1 

Per Andreasson 1 1 

Margaretha Eriksson, v ordf 1 1 

Hans Knutsson 1 1 

Ulla Bergström 1 1 

Bror-Erik Israelsson 1 1 

Camilla Andersson Larsson §§ 106-122,131 1 1 

Therese Hoikkala §§ 106-122,131 1 1 

Tom Rymoen 1 1 

Helena Vilhelmsson 1 1 

John SundelI 1 1 

Birgitta Borg 1 1 

Ove Göthlin 1 1 

Pia-Maria Johansson 1 1 

Bertil Roden -
Ersättare 

§§ 123-130,132-133 Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 

Eleonore Karlsson 

§§ 123-130,132-133 Anita Rundqvist 1 

Anneli Ström 

Jonas Akerman 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 

Håkan Kangert 1 

Bengt Svensson 1 

Susanne Forsberg 

Ulf Wilder 

Andreas Vidlund 

Göran Berggren 

Monika Aune 

Lars-Erik Larsson 1 1 

Antal 10 5 
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