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Ks § 1 dnr ks2018-082 

Information från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med 
anledning av uppsiktsplikten 

Ordföranden och förvaltningschefen informerar om verksamheten inom 
nämnden och förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd för 
kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora. Allmänt kallat 
KNÖL, kommunerna i norra Örebro län. Lindesbergs kommun är 
värdkommun. 

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare fördelat på 6 ledamöter 
från Lindesberg, tre från Nora samt två vardera från Hällefors och 
Ljusnarsberg. Samma antal ersättare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen lyder under nämnden när det 
gäller myndighetsutövning inom arbetsområdena. Kommunstyrelsen i 
respektive kommun styr över övergripande miljöfrågor, översiktsplanering 
och energirådgivning. 

Förvaltningen består av fyra områden: enheten för livsmedel, miljökontor, 
mätningskontor samt statsarkitektkontor. Områdena har underliggande 
avdelningar utom mätningskontoret. 

Ola Westin är ny förvaltningschef sedan ett år tillbaka. Förvaltningschefen 
har under sitt första år arbetat till stor del med att göra om ledning och 
styrning av organisationen. Det har resulterat i en mer decentraliserad 
organisation där handläggarna fattar de flesta besluten. 

En effekt av detta är hanteringen av bygglovsärenden. Förvaltningen 
hanterar ca 840 bygglovsärenden per år inom KNÖL-kommunerna. Arbetet 
sköts enligt kända rutiner och mallar vilket gör att handläggningstiden 
minskat väsentligt. En ökad effektivisering innebär att intäkterna ökar och 
därmed blir resultatet mer positivt. 

Förvaltningschefens arbete med samverkan och effektivisering har resulterat 
i ett bokslut för 2017 på + 1,4 miljoner kronor. 

Rekryteringen av stadsarkitekt har pågått en längre tid. Enligt ordföranden är 
det en svår kompetens att rekrytera. Trots att man tagit bort personaI
ansvaret på tjänsten är det svårt att hitta någon lämplig kandidat. 

Det är också svårt att rekrytera inom mark- och exploatering vilket till stor de 
beror på att det byggs mycket i hela landet. Rekrytering inom livsmedels
kontroll är också svårt. Trots det har man lyckats anställa en ny inspektör 
inom livsmedelshanteringen. 
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För att arbetet inom nämnden ska bli så bra som möjligt för alla kommuner 
inom KNÖL-området är det viktigt att ledamöterna i nämnden för vidare 
information till sin egen kommun. Ordföranden anser att detta tyvärr är en 
brist hos nämndens ledamöter. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skotning 

Direktionen för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat 
ärendet den 17 november 2017, § 148. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i blanda annat Nora kommun att besluta om reviderad taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skrotning. 

Förbundet ser ett problem med långtidsuppställda fordon i kommunerna 
både ur ett trafiksäkerhets- och miljöperspektiv. Kostnaden för detta bör inte 
belasta kommuninvånarna utan finansieras i första hand av fordonsägaren 
och när det inte är möjligt, av fastighetsägaren. 

Kostnaden ska i de fall fordonet är uppställt på allmän platsmark betalas av 
fordonsägaren. Om fordonet är uppställt på kvartersmark ska en beställning 
från fastighetsägaren om att flytta fordonet lämnas till förbundet. Fastighets
ägaren står för kostnaderna för flytten av fordonet. 

Förbundet föreslår följande taxa för fordonsflytt, inklusive moms. Taxan 
föreslås gälla från och med den 1 mars 2018. 
Bärgning till uppställningsplats 
Bärgning f(jr skrotning 
Bärgning f(jr skrotning med TMA 
(energiupptagande skydd) 
Fordon uppställt på uppställningsplats 

2000 kronor 
2000 kronor 
2500 kronor 

50 kronor/dygn, max 90 dagar 

Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att taxan ska 
gälla från och med 1 april 2018 för att det administrativa arbetet med att 
färdigställa protokoll och justering ska hinnas med. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyreiens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt flytt samt 

att taxan ska gälla från och med den 1 april 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till arvodering till representanter från organisationerna i 
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärs rå det 

Representanter från organisationerna som ingår i det kommunala handi
kapprådet och det kommunala pensionärsrådet har inte rätt till arvode från 
kommunen enligt det gällande reglementet för ersättning till kommunala 
förtroendevalda. 

Arvode har trots det betalats ut fram till juni 2016 då det uppdagades och 
utbetalningarna upphörde. 

Kommunalråden har dock tagit initiativ till att ett förslag tagits fram som 
innebär att representanter för organisationerna i handikapprådet och 
pensionärsrådet får rätt till arvode under mandatperioden 2014-2018. 

Kommunstyrelsens ordförande tog beslut i brådskande ärende i maj 2017 
att betala ut arvode till de närvarande representanterna för totalt sex 
sammanträden under perioden september 2016 till november 2017. Den 
totala summan för det retroaktiva arvodet blev ca 18 300 kronor. 
Finansieringen togs från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel 
år 2017. 

Förslaget som kommunfullmäktige ska ta ställning till är att bevilja arvode 
under 2018. Det är svårt att exakt beräkna hur stor summan för arvodet för 
2018 blir eftersom det beror på hur många som deltar på sammanträdena. 
Beräkningen för år 2017 är ca 12 600 kronor och då har mellan 13 och 17 
representanter deltagit. Det är rimligt att anta att summan för år 2018 blir 
ungefär på samma nivå som 2017. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att det är viktigt att det 
klart framgår vem som representerar respektive organisation för att arvode 
ska kunna betalas ut. 

Ordföranden föreslår att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organisa
tioner som ingår i råden och vilka personer som är utsedda att representera 
respektive organisation. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organisationer som ingår i 
råden och vilka personer som är utsedda att representera respektive 
organisation. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att representanterna från organisationerna i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet har rätt till sammanträdesarvode under 
2018. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
att kommunchefen får i uppdrag att under 2018 göra en översyn av vilka 
andra rådande organ som kommunen är delaktig i. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på utskottets förslag men bifall till 
uppdragen om översyn. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organisationer som ingår i 
råden och vilka personer som är utsedda att representera respektive 
organisation samt 

att kommunchefen får i uppdrag att under 2018 göra en översyn av vilka 
övriga rådande organ kommunen är delaktig i. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att representanterna från organisationerna i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet har rätt till sammanträdesarvode under 
2018. 

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

Protokollsutdrag till 
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att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall 
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Ulla Bergström (S) eller 
socialutskottets ordförande Jonas Akerman (S) samt kommunchef Isabell 
Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger Multanen eller 
ekonomichef Peter Warman eller tf personalchef Ulla Lundholm, att två i 
förening, förtroendevald och tjänsteman, på kommunens vägnar underteckna 
borgensförbindelser. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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att utse ekonomichef Peter Warman, controller Sofia Pettersson, controller 
Zerit Beraki, administratör Annelie Jansson, administratör Lena Gunnarsson 
och administratör Lena Skogsmo att, två i förening, teckna Nora kommuns 
och dess stiftelsers samtliga bankkonton och att utkvittera till kommunen 
ställda checkar och betalningsavier. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 2/2017 om lekplats i Striberg 

Gunnar Ekman med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 
11 november 2017, § 100. 

Förslagsställarna föreslog: 

att kommunen anlägger en lekplats i Striberg. 

Sida 
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Kommunfullmäktige beslutade att överläman förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att i den budget som kommunfullmäktige antog den 13 december 2017, 
§ 123, ingår att anlägga en lekplats i Striberg och att det arbetet är på gång. 

Ordföranden föreslår därför att medborgarförslaget bifalls och därmed kan 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari och 
fullmäktige den 28 februari. 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag vilket bifalls. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till överenskommelse om samverkan tör god, jämlik och 
jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

Under 2017 har arbete pågått med att ta fram nya folkhälsoöverens
kommelser för Örebro län. Dessa ersätter folkhälsoavtal som gäller till och 
med den 30 april 2018. 

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa för länets befolkning är 
samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet samt 
Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisa
tioner ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras 
insatser. Verksamhet inom folkbildning och föreningsliv främjar en god och 
jämlik hälsa och är en nÖdvändig del av samhällets folkhälsoarbete. 

Syftet med överenskommelsen är att skapen ett långsiktigt och kunskaps
baserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna 
i norra länsdelen och Region Örebro län. Motsvarande överenskommelser 
tecknas även mellan Region Örebro län och kommunerna i övriga tre läns
delar, Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna (ÖLlF/SISU) 
samt Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 maj 2018 och till och med 
den 31 december 2023. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till överenskommelse om samverkan för god, jämlik 
och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Nerikes Brandkårs förslag till ny taxa för tillsyn och tillstånds
givning 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag som 
kommuner kan använda för konstruktion av taxa inom räddningstjänstens 
område för tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor och LBE, lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. Den gäller för de flesta myndighets
ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE. 

Nerikes Brandkår har för avsikt att använda taxan när det gäller tillsyn enligt 
LSO och LBE samt tillståndsgivning enligt LBE. För att kunna använda det 
underlag för konstruktion av taxa som Sveriges Kommuner och Landsting 
tagit fram behöver handläggningskostnad per timme beräknas. Taxan kan 
utformas enligt tre modeller; timtaxa, fast avgift eller utifrån ärendetyper. 

Nerikes Brandkår föreslår att taxan utformas som en timtaxa. Uppräkningen 
av taxan sker genom att använda sig av ett index som Sveriges Kommuner 
och Landsting tillhandahåller, prisindex för kommunal verksamhet, PKV. PKV 
är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används av 
Sveriges Kommuner och Landstings egna beräkningar och beskrivningar av 
sektorns kostnadsutveckling. 

Direktionen för Nerikes Brandkår har behandlat ärendet den 14 december 
2017, § 50. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlems
kommun att fatta beslut om taxan. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och tillståndsgivning samt 

att taxan träder i kraft den 1 april 2018. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas man om att ärendet 
återupptas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återuppta ärendet den 21 mars 2018. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete för 
att motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna 

Revisorerna har genomfört en uppföljning av den granskning som genom
fördes 2015 om kommunstyrelsens arbete för att motverka ohälsa och 
sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte stärkt 
sin styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. Uppföljningen visar ändå 
att åtgärder vidtagits i förvaltningen för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro 
hos kommunens medarbetare. Det har till exempel inom förvaltningen skett 
en utveckling bland annat avseende riskbedömning samt hur cheferna 
arbetar med medarbetarenkäten. Revisorerna ser detta som positivt. 

Utifrån uppföljningen rekommenderar revisorerna 
• att kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppföljning av arbets

givarfrågorna 
• att kommunstyrelsen fattar beslut om målvärden samt att under året följa 

upp måluppfyllelse och vilka åtgärder som görs för att uppnå målet 
• att kommunstyrelsen säkerställer att man uppfyller sitt arbetsmiljöansvar 

genom att rapportering sker hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen. 

Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder och andra kommer att vidtas med 
anledning av revisorernas synpunkter. 

Ett arbete med vision och mål har under hösten genomförts i budget
samordningsgruppen och i december antog fullmäktige vision, övergripande 
målområden och mål. Det arbete som återstår är att koppla indikatorer och 
målvärden till målen. 

Vision, övergripande målområden och mål är och kommer att vara en del i 
budgethandlingar och budetarbetet. Uppföljning och målresultat kommer att 
ingå i årsbokslutet. 

Personalchefstjänsten har under hösten 2017 varit tillsatt med en 
tillförordnad chef. Detta kommer att fortsätta under våren 2018. Denna 
situation har påverkat rapportering av arbetsmiljöarbetet. 

Rekryteringsarbetet av ny personalchef kommer att påbö~as under våren 
2018. 

Protokollsutdrag till 
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att ställa sig bakom svar på revisorernas granskning. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Svar på revisorernas granskning om hur beredning av taxa för 
vatten- och avlopp hanteras i Nora kommun i relation till 
Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 

Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av hur beredning av 
taxa för vatten och avlopp hanteras i Nora kommun i relation till Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen. 

Syftet med granskningen har varit att kartlägga processerna kring beredning 
av VA-taxan, identifiera eventuella risker för hur taxan bereds samt beskriva 
om det finns en skillnad mellan tänkt och faktisk process. Revisorerna 
konstaterar att ärendegången i organisationen varit enligt den fastställda 
Förbundsordningen. 

Utifrån granskningen bedömer revisorerna att underlagen för beslut gällande 
VA-taxan bör tydliggöras. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att 
inför att beslut ska fattas om VA-taxan ska följande information inhämtas och 
beaktas. 
• Hur har VA-taxan utvecklats över tid i Nora kommun? Även en jämförelse 

med andra kommuner skulle stärka beslutsunderlaget. 
• Hur ser prognosen ut för VA-avgifterna? 
• Hur har kostnaderna utvecklats över tid? Är/har kostnaderna varit i paritet 

med intäkterna från kunderna, självkostnadsprincipen? 
• En redogörelse som styrker en höjning/sänkning av taxeavgiften ska 

lämnas. 

Ekonomichefen har överlämnat ett förslag till svar på revisorernas 
granskning. Svaret innehåller en redovisning från förbundet utifrån 
revisorernas rekommendation samt ekonomichefens kommentarer. 

Ekonomichefen förslår att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
kompletterar den långsiktiga ekonomiska planeringen med att 
• redovisa årskostaden för VA-förbrukning för en villa, 150 m3 (Typhus A) , 

för den period som den långsiktiga ekonomiska planeringen avser. 
• redovisa en jämförelse av årskostnaden för VA-förbrukning för en villa, 

150 m3 (Typhus A) mellan fem likvärdiga kommuner som Nora kommun 
och medlemskommunerna för de fem senaste åren. 

• komplettera diagrammet för den långsiktiga ekonomiska planeringen 
(prognosen) med skriftlig sammanställning innefattande vad som påverkar 
VA-taxan och dess förändring. 

• komplettera prognosen med en skriftlig information om hur man planerar 
att använda VA-fonden. 
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på revisorernas granskning. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören 

Riksdagen har beslutat om ny kommunallag som gäller från den 1 januari 
2018. I nya kommunallagen finns ett kapitel, kapitel 7, som behandlar 
anställda. Paragraferna 1 och 2 behandlar direktören. Enligt paragraf 2 ska 
kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvalt
ningen under styrelsen. Dessutom ska instruktionen fastställa direktörens 
övriga uppgifter. 

Kommuncheferna i Lindesberg och Nora har tillsammans tagit fram ett 
förslag till instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören. 
Instruktionen innehåller vad kommundirektörens övergripande uppdrag är 
både externt och internt i organisationen. 

Uppföljning av uppdraget ska göras vid ett utvärderingssamtal med kommun 
styrelsens ordförande. Detta ska, tillsammans med övriga lönekriterier, vara 
ett underlag för lönesamtal. 

Instruktionen ska uppdateras minst vart fjärde år eller vid större förändring av 
kommundirektörens uppdrag. Uppdateringen fastställs av kommunstyrelsen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättat förslag till instruktion och uppdragsbeskrivning för 
kommundirektören. 

Under kommunstyrelses behandling av ärendet föreslår ordföranden att 
kommundirektören får i uppdrag att förtydliga instruktionen med att det 
övergripande uppdraget också innebär återkoppling och information till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till instruktion och uppdragsbeskrivning för 
kommundirektören samt 

att kommundirektören för i uppdrag att förtydliga instruktionen med att det 
övergripande uppdraget också innebär återkoppling och information till 
kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 123, om budget för 
år 2018 samt ekonomisk plan för 2019-2020. 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till internbudget för kommun
styrelsens verksamheter. 

Under utskottets behandling av ärendet vill Helena Vilhelmsson (C) ha en 
redovisning på hur satsningen på "Landsbygdsstrategi" ska utformas samt 
hur satsningen på "Naturskola" ska utformas. 

Ordföranden informerar om at! ärendena kommer att behandlas på lednings 
utskottets sammanträde den 7 mars. 

Helena Vilhelmsson yrkar bifall till upprättat förslag till internbudget för 2018 
exklusive 400 000 kronor under kontot Kommunchefen tills en redovisning 
inkommit hur satsningen "Landsbygdsstrategi" ska utformas samt exklusive 
250 000 kronor under kontot Kultur- och fritidschef tills en redovisning 
inkommit hur satsningen "Naturskola" ska utformas. 

Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till internbudget 2018 och 
finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Helena Vilhelmssons yrkande och 
finner at! det avslås. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till internbudget för år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Helena Vilhelmsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(C) bifall till förslaget till internbudget för 2018 exklusive 400 000 kronor 
under kontot Kommunchefen tills en redovisning inkommit hur satsningen 
"Landsbygdsstrategi" ska utformas. 

Birgitta Borg (L) och Pi a-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Helena 
Vilhelmssons yrkande. 
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Pia-Maria Johansson vill ha med i protokollet att socialchefen ser över om 
man kan använda Dalgården till ett gemensamt boende för personer som 
kan flyttas till enhet med boendestöd. Socialchefen ska också se över om det 
går att organisera om ett av gruppboendena för att kunna ta emot de vuxna 
som idag är externt placerade. Dessutom ska socialchefen se över om det 
på Martingården går att omorganisera till sovande natt. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ajourneras. 

Efter avslutad ajournering återupptas mötet. 

Ordföranden informerar om att ärendet om Landsbygdsstrategi kommer att 
behandlas på ledningsutskottet den 7 mars i år och därmed yrkar 
ordföranden bifall till Helena Vilhelmssons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag samt Helena 
Vilhelmsson yrkande och finner att de bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta upprättat förslag till internbudget för år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter exklusive 400 000 kronor till Landsbygdsstrategi. 
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Nora kommuns riktlinjer för inackorderingsbidrag sträcker sig tillbaka till 1992 
och fastställdes av dåvarande gymnasienämnden för norra delen i Örebro 
län. Riktlinjerna har reviderats ett flertal gånger sedan dess, senast 2011. 
Efter en översyn av nuvarande riktlinjer föreslår ansvarig handläggare att en 
ny revidering behöver göras. 

Bidraget ska enligt lag ges med minst 1/30 av prisbasbeloppet per månad i 
10 månader och detta skrivs nu in istället för fasta bidragssummor, som det 
stått i tidigare riktlinjer, så att uppskrivning kan ske vid höjning av pris bas
beloppet utan att nya politiska beslut behöver fattas. 

I riktlinjerna föreslås en fortsatt indelning av bidraget i tre nivåer utifrån 
avståndet mellan studieorten och hemmet. Grundnivån föreslås till 1/30 av 
prisbasbeloppet. De andra två nivåerna föreslås vara 125 procent respektive 
145 procent av 1/30 av prisbasbeloppet per månad. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderade riktlinjer för inackorderingsbidrag i Nora kommun. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
att det sker en årlig uppföljning av riktlinjerna. 

Pia-Maria Johansson (LPo) framför att det är viktigt att informationen på 
kommunens hemsida är tydlig och lätt att förstå. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Tom Rymoens 
yrkande och finner at! de bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderade riktlinjer för inackorderingsbidrag i Nora kommun samt 

at! en årlig uppföljning sker av riktlinjerna. 
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Begäran om yttrande gällande ansökan om plan besked för 
Bryggeriet 3 i Nora kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har fått en ansökan om plan
besked från fastighetsägaren till Bryggeriet 3, Nora kommun. Fastighets
ägaren vill att genom en ny detaljplan tas fram möjliggöra för bostäder. Det 
vill även möjliggöra för mindre verksamheter som cafe, bageri eller 
handel. Fastighetsägarens förslag är att i möjligaste mån bevara husens 
karaktär med den äldre unika industrimiljön. 

Planområdet är ligger i Nora tätort, ca 900 meter nordväst om Rådhustorget 
och väster om Hagbyån. Norr om planområdet går Kvarnvägen och nordväst 
Kvarnbacken. 

Området är i huvudsak bebyggt med äldre industribyggnader som tidigare 
gav plats åt sågbladsfabriken i Nora samt ett par plåtskjul av nyare datum 
och även någon byggnad som används som bostad. 

Nuvarande verksamheter i området är ett gym, några få mindre verkstads
företag, förrådslokaler samt ett fåtal bostadslägenheter, främst i norra delen 
av området. Vissa av lokalerna är tomma. 

Gällande detaljplan för fastigheten Bryggeriet 3 är "Förslag till ändring av 
stadsplanen för KV. Kronan mJI. jämte ändring och utvidgning av stads
planen för områden vid Hagbyån i Nora stad", lagakraftvunnen 10 januari 
1964. Markanvändningen i detaljplanen tillåter område för småindustri
ändamål. Största byggnadshöjd är 7,0 meter. 

Bryggeriet 3 är anslutet till det kommunala VA-nätet. Fastigheten ingår i det 
kommunala verksamhetsområdet för dagvatten och vatten. 

Planavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges och att beslut 
om att påbörja detaljplanen uppskattas kunna påbörjas i början av 2019. 
Planavdelningen bedömer att ett upprättande av ny detaljplan är lämplig med 
hänsyn till nedan angivna skäl. 

En komplettering av bostäder och verksamheter i centrala lägen ses som 
fördelaktigt då staden förtätas. Förtätning innebär att man bygger bostäder 
på olika typer av markytor samt att befintlig infrastruktur kan nyttjas. 

En omvandling av fastigheten Bryggeriet 3 från småindustri till bostäder och 
handel bidrar till en positiv bostadsutveckling för kommunen då ansökan 
medför en förtätning i ett mycket centralt och kollektivtrafiknära läge. 
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Det aktuella området berörs av höga vattennivåer i de simuleringar som 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort för Nora tätort. I samband med 
detaljplanläggning behöver en detaljerad översvämningsutredning göras för 
att bedöma lämplig lägsta nivå för bl.a. färdigt golv i byggnaderna. 

Förändringar kring fördämningarna i Hagbyån kan påverka de genomförda 
översvämningssimuleringarna. Eventuellt kan nya simuleringar krävas för att 
utreda hur det kan påverka det aktuella planområdet. 

Detaljplanen bedöms inte påverka allmänna intressen eller strida mot Nora 
kommuns nyligen antagna översiktsplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande på 
förfrågan kring planbesked senast den 21 februari 2018. Det ska tydligt 
framgå om kommunen ställer sig positiv eller negativ till upprättande av 
detaljplan samt eventuell motivering till ställningstagandet. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig positiv till upprättande av ny detaljplan för Bryggeriet 3. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Begäran om yttrande gällande ansökan om planbesked för 
Rosen 11 i Nora kommun 

Samhällsbyggandsnämnden Bergslagen har fått en ansökan om plan
besked från Länsgården Fastigheter AB. Ansökan gäller upprättande av 
detaljplan för fastigheten Rosen 11 i Nora kommun. 

Syftet med ansökan om planbesked är att möjliggöra för byggnation av 
lokaler för vårdboende för äldre. 

Planområdet är beläget i centrala Nora mellan Tingshusgatan och 
Malmgatan. I området finns idag en befintlig vårdcentral samt annan 
utåtriktad verksamhet, bl.a. Komvux. 

Fastigheten är planlagd i "Förslag till stadsplan" som antogs 1912-10-25. 
Användningen för fastigheten som anges i detaljplanen är område avsett för 
offentliga byggnader. Genomförandetiden för stadsplanen har gått ut. Det 
som man önskar ska bli möjligt att göras på fastigheten ryms inte inom den 
exploateringsgrad som finns angiven i stadsplanen. Inte heller de föreslagna 
höjderna för den framtida byggnationen ryms inom gällande plan. Det krävs 
därför en ny detaljplan. Detta trots att användningen offentlig byggnad kan 
anses vara förenlig med vård/oka/er i 1874 års byggnadsstadga vilken var 
den gällande lagstiftningen när förslaget till stadsplan antogs. 

Planavdelningen bedömer att det är lämpligt att upprätta en ny detaljplan 
med hänsyn till de nedan angivna skälen. 

I området används redan i dag lokaler för olika typer av vård. Dessutom är 
det strategiskt i förhållande till föreslagen användning eftersom det finns 
primärvård i planområdet och annan service på gångavstånd. Det finns även 
goda förutsättningar att lösa frågor som rör teknisk försörjning och 
transporter i området. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande på 
förfrågan kring plan besked senast den 21 februari 2018. Det ska tydligt 
framgå om kommunen ställer sig positiv eller negativ till att upprätta en 
detaljplan samt eventuell motivering till ställningstagandet. 
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Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig positiv till upprättande av ny detaljplan för Rosen 11 . 

Håkan Kangert (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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För att kommunen ska kunna söka pengar ur Länstransportplanen för en 
cirkulationsplats vid infarten till Ica Supermarket och en gång- och cykelväg 
mellan Ica Supermarket och Circle K behöver det utredas vilka kostnader det 
handlar om. Kommunen kan söka bidrag för halva kostnaden. 

Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för 
ansökningar ur Länstransportplanen för en cirkulationsplats vid infarten till 
Ica Supermarket samt en gång- och cykelväg mellan Ica Supermarket och 
Circle K. 

Samhälls utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommunchefen att ta fram underlag för ansökningar ur 
Länstransportplanen för en cirkulationsplats vid infarten till Ica Supermarket 
samt en gång- och cykelväg mellan Ica Supermarket och Circle K samt 

att underlagen för ansökningarna presenteras för kommunstyrelsen senast 
den 30 maj 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Uppdrag till kommunchefen angående finansiering för nya 
omklädningsrum till ishallen 

Utifrån utvecklingschefens och fastighetsstrategens information om Allmänna 
arvsfondens avslag på Nora HC:s ansökan om pengar till de nya 
omklädningsrummen diskuterar utskottet förslag på lösningar. 

Det finns ett förslag om nybyggnad i etapper där den första etappen ryms 
inom befintlig budgetram om 5,4 miljoner kronor men som kommer att leda 
till högre kostnader för kommande etapper. Det finns ett annat förslag där en 
större investering görs i den första etappen men som beräknas ge en lägre 
kostnad för kommande etapper. Kostnaden för den första etappen enligt det 
förslaget uppgår till 6,8 miljoner kronor. 

Utskottet enas om att föreslå kommunstyrelsen ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda möjligheten att skjuta till ytterligare 1,4 miljoner kronor för att 
kunna genomföra förslaget om nya omklädningsrum för 6,8 miljoner kronor. 

Samhälls utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att anslå ytterligare 
1,4 miljoner kronor till nya omklädningsrum vid ishallen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Camilla Andersson 
larsson (1/) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Kommundirektören har överlämnat en skrivelse den 4 februari 2018. Under 
år 2017 har Intresseföreningen Bergslaget, tillsammans med åtta kommuner 
i Bergslagen, genomfört en försöksverksamhet med Bergslagsakademin. 

Bergslagsakademin är en tankesmedja för strategiska framtidsfrågor i 
Bergslagen. Akademin ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte, 
diskussion och kunskapshöjande möten mellan det offentliga, näringslivet 
och högskolor/universitet i Bergslagen. 

Tanken är att akademin ska vara ett samverkansforum för att Bergslagen 
ska fortsätta utvecklas. Tillsamman ska man kunna möta Bergslagens fram
tida samhällsutmaningar, bygga kapacitet för innovation och forma en hållbar 
framtid för Bergslagen. 

Intresseföreningen Bergslaget samordnar arbetet tillsamman med 
medverkande parter. 

Bergslagsakademin vänder sig till kommunledningar och personer som 
arbetar med strategiska utvecklingsfrågor. Det kan till exempel vara 
utvecklingschefer, hållbarhetschefer, näringslivschefer, integrations- och 
jämställdhetsstrateger, HR-ansvariga, arbetsmarknadschefer och samhälls
byggnadsstrateger. 

Kostnaden att delta i Bergslagsakademin är 10 000 kronor per år. 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delta i 
Bergslagsakademin och att kostnaden för 2018 anslås från kontot för 
oförutsedda medel. Kostnaden på 10 000 kronor per år för fortsatt 
deltagande avsätts i budgetarbetet 2019. 

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

Ordföranden ställer proposition på förslaget mot avslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsen enas om att kommundirektören ska lämna en rapport på 
kommunstyrelsens möte den 28 november om vad deltagandet inneburit för 
Nora kommuns del under 2018. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att Nora kommun ska delta i Bergslagsakademin 

att kostnaden, 10 000 kronor för deltagande 2018, anslås från kontot för 
kommunstyrelsens oförutsedda medel 

att kommunstyrelsen avsätter 10 000 kronor per år i budgetarbetet från år 
2019 för deltagande i Bergslagsakademin samt 

att kommundirektören får i uppdrag att på kommunstyrelsens möte den 
28 november 2018 lämna en rapport om vad deltagandet inneburit för Nora 
kommun. 

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

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

&0 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-02-07 28 

Ks § 19 dnr ks2018-0S1 

Kommundirektören informerar 

Skyddsrond i Tingshuset 
Huvudskyddsombuden för Vision och LR har tillsammans med en represen
tant för arbetsgivaren genomfört en skyddsrond i Tingshuset. Det framkom 
då att kontorslokaler samt sammanträdesrummet Nostrarummet på tredje 
våningen inte ska användas då kravet på brandskydd inte uppfylls. 

En brandskyddsdokumentation med åtgärdsprogram ska upprättas av ett 
externt företag. I awaktan på att det blir klart har kommunchefen beslutat att 
arbetsrum och sammanträdesrum på tredje våningen inte ska användas. En 
plan ska snabbt tas fram för hur de berörda kan få andra arbetsplatser i 
Tingshuset. 

Lunchrummet berörs inte eftersom det därifrån finns två utrymningsvägar. 

Tillförordnad förbundschef 
Samhällsbyggnadsförbundets chef Eva Jonsson slutar sin anställning den 
sista mars. Ola Westin, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen, ersätter henne under tiden för rekryteringsarbetet. 

Krisövning Sonja 
Kommunchefen informerar om att den 22 november i år kommer en stor 
krisövning, kallad Sonja, att genomföras. Ledamöterna i ledningsutskottet, 
som också är krisledningsnämnd, kan komma att bli inblandade. 
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Information om situationen på Karlsängskolan 

VD för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB informerar om läget på 
Karlsängskolan med anledning av att det läckt in stora mängder regnvatten 
under 2017 och 2018. Enligt VD beror det på extrema väderomslag från snö 
till ösregn och att taket på skolan är platt såsom många byggnader är 
byggda i slutet av 1960-talet. Fastighetsbolaget har under åren lagat taket 
vid behov. Men till viss del har man skjutit på underhållet i awaktan på 
besked om vad som kommer att hända med Karlsängskolan. Ska den rivas 
eller rustas? 

Samhällsbyggnad Bergslagen har genomfört en luft- och materialutredning 
av alla skolor inom KNÖL-området. Alla anmärkningar har åtgärdats utom 
omklädningsrummen i idrottshuset som redan sedan tidigare beslut ska 
åtgärdas under skollovet 2018. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Delgivningar 

1. 2017-12-11. Länsstyrelsen Örebro län - Redogörelse för bidrag till 
tillgänglighetsgörande, vård och kunskapsunderlag 2015-2018 inom 
kulturreservatet Pershyttans bergsmansby och byggnadsminnet Nora 
veteranjärnväg. (dnr kS2015-765) 

2. 2017-12-13. Skolverket - Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper 
i förskolan för bidragsår 2016/2017. (dnr ks2016-019) 

3. 2017-12-11. Skolverket - Beslut om statsbidrag för personalförstärkning 
inom elevhälsan och specialpedagogik för ht 2016. (dnr ks2016-581) 

4. 2017-11-28. Boverket - Beslut enligt förordningen om statsbidrag för 
upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och 
fritidshem. (dnr ks2016-595) 

5. 2017-12-08,13,2018-01-31. Ekonomiavdelningen - Slutrapporter för 
investeringar. (dnr kS2017-088) 

6. 2018-01-30. Nacka Tingsrätt - Meddelande om dom mellan parterna 
HSB Bostadsrättsföreningen Linåkern och Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. (dnr 2017-277) 

7. 2017-12-20. Skolverket- Beslut om återbetalning av statsbidrag för 
utbildning som kombineras med traineejobb. (dnr ks2017-286) 

8. 2017-12. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut att bevilja ansökan om 
projektstöd för projektet "Lekplats Gruvlyckan" i Kulturreservat 
Pershyttan. (dnr ks2017-369) 

9. 2017-12-01. För kännedom: Länsstyrelsen Örebro län - Till Region 
Örebro län: Beslut om valkretsindelning i Örebro län. (dnr kS2017-387) 

10. 2018-01-10 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Yttrande till 
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, över Boverkets rapport 
2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL. (dnr ks2017-666) 

11. 2017-11-30. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Utdrag ur protokoll 
fört på sammanträde den 22 november 2017, § 68, tillsynsprotokoll från 
Länsstyrelsen i Dalarnas län. (dnr kS2017-675) 
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12. 2017-11-30. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till 
Vikers Hembygdsförening om tillstånd till bygge av skärmtak inom 
området för fornlämning Viker 12: 1, hyttområde, fastigheten 
Skrikarhyttan 8:26. (dnr ks2017-737) 

13. 2017-12-20. Delegationen för unga och nyanlända - Beslut om 
statsbidrag till anslutning av systemverktyg för uppföljning. 
(dnr ks2017-741) 

14. 2017-12-01. Skolverket- Beslut om statsbidrag för höjda löner till lärare 
och vissa andra personalkategorier för 2017/2018. (dnr ks2017-743) 

15. 2017-12-12. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till Eon 
Elnät Sverige AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Nora 80:1 
inom fastigheten Södra Husby 1 :31 och 1 :39. (dnr ks2017-754) 

16. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till Arkeologgruppen 
i Örebro AB om arkeologisk utredning enligt kulturmiljöiagen inom 
fastigheten Ashyttan 4:45. (dnr ks2017-764) 

17. 2017-12-21. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll från direktionsmöte den 15 december 2017, § 159, förslag till 
budget för 2018 VP 2019-2020 inklusive internkontrollplan. 
(dnr ks2017-779) 

18. 2018-01-19. För kännedom: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Beslut till MTR Express (Sweden) AB om tillstånd för kameraöver
vakning. (dnr ks2018-029) 

19. 2018-01-29. Sveriges Kommuner och Landsting - Överenskommelse 
mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofrids
arbetet på lokal och regional nivå 2018-2020. (dnr ks2018-060) 

20. 2018-02-01. För kännedom: Regeringen, Miljö- och energidepartementet 
- Meddelande om beslut till ägaren till Lannafors Gård, Vintrosa at! inte 
ta upp överklaganden till prövning. (dnr ks2018-065) 

21 . 2018-02-06. För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg - Beslut 
till BonuCare AB om tillstånd at! bedriva personlig assistans 
enligt 9 § 2 LSS. (dnr ks2018-078) 

22. 2017-11-30. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Utdrag ur protokoll 
fört vid sammanträde den 22 november 2017, §§ 65,67, ekonomisk 
rapport per den 31 oktober 2017 samt uppföljning av årsräkningar 2016. 
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23. 2017-12-11. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll för vid direktionsmöte den 17 november 2017, §§ 143-144, 
prognos med uppföljning t.o.m den 31 oktober 2017 samt uppföljning 
av investeringar gjorda t.o.m den 31 oktober 2017. 

24. 2017-12-19. Nerikes Brandkår - Protokoll fört vid direktionsmöte den 
14 december 2017. 

25. 2017-12-20. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll fört vid 
sammanträde den 14 december 2017. 

26. 2017-12-21. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll fört vid 
sammanträden den 15 december 2017. 

27. 2017-12-21. Region Örebro län - Protokoll fört vid regionalt 
samverkansråd den 1 december 2017. 

28. 2017-12-21. Region Örebro län - Protokoll fört vid specifikt samverkans
råd för folkhälsa, social välfärd och vård. 

29. 2018-01-25. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll fört vid 
sammanträde den 18 januari 2018. 

30. 2018-01-26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll fört vid 
sammanträde den 17 januari 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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Delegationsbeslut 

1. 2017-12-08,11 ,18, 2018-01-11 . Kommunstyrelsens ordförande
Startrapporter för investeringar. (dnr ks2017 -088) 

2. 2017-12-18. Administrativa chefen - Yttrande om att använda allmän 
platsmark. (dnr ks2017-116) 

3. 2017-12-07. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. (dnr kS2017-654) 

4. 2018-02-05. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. (dnr ks2018-008) 

5. 2018-02-02. Kommunstyrelsens ordförande - Startrapport för 
investeringar. (ks 2018-053) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
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Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1. Ledningsutskottets beslut 2018-01-24 §§ 1, 7. 

2. Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-01-24 §§ 3, 5-6, 8. 

3. Barn- och ungdomsutskottets beslut 2018-01-23 §§ 1-3, 5-8. 

4. Socialutskottets beslut 2018-01-23 §§ 1,3-5, 7,9. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 
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KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 7/2 2018 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- § I§ 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej 

Solveig Oscarsson, ordf 1 

Per Andreasson -
Jonas Akerman 1 

Hans Knutsson 1 

Ulla Bergström, v ordf 1 

Bror-Erik Israelsson 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

Therese Hoikkala 1 

Tom Rymoen 1 

Helena Vilhelmsson 1 

John SundelI -
Birgitta Borg 1 

Ove Göthlin 1 

Pia-Maria Johansson 1 

Bertil Roden -
Ersättare 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 

Eleonore Karlsson 

Anita Rundqvist 1 

Anneli Ström 

Ursula Steffensen 1 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 

Håkan Kangert 

BenQt Svensson 1 

Susanne Forsberg 

Ulf Wilder 

Andreas Vidlund 

Göran BerQQren 

Monika Aune 

Lars-Erik Larsson 

Antal 15 1 
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