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Delårsrapport januari-juni 2017 med helårsprognos 

Sida 
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Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport januari-juni 2017 med 
helårsprognos. Efter inrapportering från verksamheten visar den förväntade 
ekonomiska sammanställningen på ett positivt resultat för verksamhetsåret 
på 6 898 000 kronor. Det betyder att det budgeterade resultatmålet på 
3 048 000 kronor uppnås. 

Efter debatt enas utskottet om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen 
och socialchefen det ekonomiska läget utifrån rapporten och speciellt de 
negativa avvikelserna inom det sociala området. 

Ordföranden yrkar på nedanstående. Medlen anslås från kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda händelser. 

att hemtjänsten får tilläggsanslag med 1 350 000 kronor med anledning av 
det ökade antalet ärenden och vårdtyngden 

att särskilt boende får tilläggsanslag med 3 600 000 kronor med anledning av 
ett särskilt vårdärende 

att särskilt boende får tilläggsanslag med 500 000 kronor med anledning av 
ökade sjuksköterskeinsatser samt 

att individ- och familjeomsorgen får tilläggsanslag med 2 000 000 kronor med 
anledning av kostnader för placeringar av barn och ungdom 

Camilla Andersson Larsson (V) yrkar på ajournering. 

Kommunstyrelsen ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. 

Ordföranden yrkar på att socialchefen får i uppdrag att på socialutskottet 
redovisa handlingsplan och åtgärder för att få budgeten i balans. Detta ska 
sedan redovisas för kommunstyrelsen. 

Protokollsutdrag till 

eSt) ~c: 
Utdragsbestyrkande 
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John SundelI (KO), Camilla Andersson Larsson 0/), Ove Göthlin (SO), 
Birgitta Borg (L), Monika Aune (M P) och ordföranden yrkar bifall till 
ordförandens yrkanden. 

David Stansvik (V) yrkar bifall till tilläggsanslaget på 3 600 000 kronor. David 
Stansvik yrkar också på att övriga förslag på tilläggsanslag förs till kommun
fullmäktige för beslut. 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till David Stansviks yrkanden. 

Pia-Maria Johansson (LP o) yr1<ar bifall till tilläggsanslagen på 3 600 000 
kronor, 500 000 kronor samt 2 000 000 kronor. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsanslagen på 1 350 000 kronor, 
500 000 kronor och 2 000 000 kronor mot att de förs till kommunfullmäktige 
för beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsanslagen. 

Ordföranden ställer också proposition på tilläggsanslaget på 3 600 000 
kronor och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att hemtjänsten får tilläggsanslag med 1 350 000 kronor med anledning av 
det ökade antalet ärenden och vårdtyngden 

att särskilt boende får tilläggsanslag med 3 600 000 kronor med anledning av 
ett särskilt vårdärende 

att särskilt boende får tilläggsanslag med 500 000 kronor med anledning av 
ökade sjuksköterskeinsatser 

att individ- och familjeomsorgen får tilläggsanslag med 2 000 000 kronor med 
anledning av kostnader för placeringar av barn och ungdom 

att medlen anslås från kontot kommunstyrelsens oförutsedda 

att socialchefen får i uppdrag att på socialutskottet redovisa handlingsplan 
och åtgärder för att få budgeten i balans. Detta ska sedan redovisas för 
kommunstyrelsen samt 

att överlämna delårsrapporten till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O A-Ic 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till riktlinjer för handläggning av motioner och 
medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 83, att ge dåvarande 
kommunchef i uppdrag att belysa hur hanteringen av motioner kan snabbas 
upp. Under våren 2017 har nuvarande kommunchef tillsammans med 
administrativa avdelningen tagit fram ett förslag till riktlinjer för handläggning 
av både motinoner och medborgarförslag. Detta för att göra hanteringen 
enklare, snabbare och mer överskådlig än tidigare. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till riktlinjer för handläggning av motioner och 
medborgarförslag. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Monika Aune (MP) 
och Hans Knutsson (S) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

~~eSSign hk Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ett förslag till riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförlag har 
tagits fram och ska behandlas av fullmäktige på sammanträdet i september i 
år. Med anledning av detta måste viss revidering göras i arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på motion 16/2013 om framtida företagshälsovård i Nora 

Tom Rymoen (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 13 november 
2013, § 140. 

Motionären vill att kommunen ser över olika alternativ till den företagshälso
vård som kommunen har idag och förespråkar alternativet som bygger på 
individuella sjukförsäkringar. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun tar fram underlag och förslag på alternativ enligt motionens 
intensioner samt 

att alternativen kostnadsredovisas i samband med redovisning av alternativ. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrseisen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för beredning . Kommunchefen har gett personalchefen i 
uppdrag att besvara motionen. 

Personalchefen hänvisar till arbetsmiljöiagens paragraf 2c som förskriver att 
''Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållan
dena kräver finna att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende 
expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälso
vården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på 
arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva samband 
mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa". 

Personalchefen menar att arbetsgivaren Nara kommun har ett ansvar för 
sina medarbetares arbetsmiljö och ska tillhandahålla företagshälsovård enligt 
arbetsmiljöiagen. Det är dock inte arbetsgivarens ansvara att tillhandahålla 
primärvård eller annan sjukvård som är statens och landstingen/regionens 
ansvar. 

Företagshälsovården är specialiserad och inriktad på arbetsgivarens ansvar 
inom arbetsmiljö och rehabilitering. Därför bör Nara kommun även fort
sättningsvis anlita företagshälsovård som oberoende expertresurs för att 
fortsätta förebygga och undanröja hälsorisker på kommunens arbetsplatser 
och därmed fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~.D J~ 
Utdragsbestyrkande 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) att 
motionen bifalls. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Tom Rymoens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Tom Rymoen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

RD ~ 
Utdragsbeslyr1<ande 
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Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd . Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser i 
2 kap 9-12 §§. Kommunfullmäktige har därefter reviderat reglerna den 
7 december 2016, § 186. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Redovisningen avser perioden 1 januari-31 december och lämnas till 
kommunfullmäktige senast tre månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskaningen bifogas redovisningen. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och upp
följningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till att 
synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för med
borgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med att 
ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år, 
i juni månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskaningen gäller partistöd som betalats ut för år 2016. 

Enligt reglerna för partistöd skulle redovisning och granskning varit kommun 
styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2017. Efter påminnelse har samtliga 
partier i juni månad lämnat en granskningsrapport. 

Enligt kommunallagen 2 kap § 11 ska redovisning och granskning vara 
inlämnad senast 30 juni vilket innebär att samtliga partier lämnat sina 
redovisningar i tid enligt kommunallagen. 

Ett förslag till revidering av reglerna har tagits fram och behandlas av 
fullmäktige i september i år. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cf-o ~~ 
Utdragsbestyrkande 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna partiernas redovisning och granskning av partistödet för 
år 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Förslaget till revidering gäller reglernas paragraf 5 Redovisning och 
granskning. Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, att 
partiernas redovisning och granskning skulle lämnas till kommunstyrelsen 
senast 31 mars. Enligt kommunallagen ska redovisningen vara inlämnad 
senast den 30 juni varför en revidering måste göras. 

Förslag till revidering gäller också paragraf 6 Arlig utbetalning av partistödet. 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2016, § 186, att partistödet 
betalas ut en gång per år, i juni månad. Förslaget innebär att partistödet 
istället ska betalas ut i mars månad. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till revidering av regler för partistöd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ljusnarsbergs kommuns ansökan om medlemskap i Nerikes 
Brandkår 

Nerikes Brandkär har överlämnat en skrivelse med anledning av at! 
Ljusnarsbergs kommun har ansökt om medlemskap i Nerikes Brandkär. 

Under 2016 överlämnade Ljusnarsberg kommun en förfrägan till Nerikes 
Brandkär om möjligheterna att ansluta sin räddningstjänst till Nerikes 
Brandkär. 

Nerikes Brandkär har berett ärendet och tagit fram en utredning för att belysa 
organisatoriska och ekonomiska frägor rörande en utökad samverkan. 
Samråd har skett med medlemskommunernas ekonomichefer. 

Nerikes Brandkär bildades 1998 och dä användes 1996 ärs bokslut som 
beräkningsgrund och referensär för fördelningstalen. Det gällde även när 
kommunerna Laxä, Askersund, Nora och Lindesberg senare gick med i 
kommunalförbundet. Siffrorna justerades därefter sä att en riktig kostnadsbild 
togs fram för vad de faktiska kostnaderna var för respektive kommun. Syftet 
med detta är att fä fram en riktig bild av nettokostnaderna sä att respektive 
kommun betalar sin del, varken mer eller mindre. 

I maj 2017 överlämnade Ljusnarsberg en skrivelse och beslut frän 
kommunens fullmäktige som beslutat att söka medlemskap i kommunal
förbundet Nerikes Brandkär. Beslutet bygger pä den utredning som 
förbundet tagit fram. 

Vid möte den 16 juni 2017 beslutade direktionen för Nerikes Brandkär att 
föresiä medlemskommunerna att Ljusnarsbergs kommun fär ingä som ny 
medlem i Nerikes Brandkär. 

Med anledning av att Ljusnarsbergs kommun söker inträde i kommunal
förbundet har en reviderad förbundsordning tagits fram. Revideringen gäller 
paragraferna 1, 5, 9,17, 19 och 21. Utöver det har reglementena för 
direktionen och revisionen reviderats redaktionellt. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

c.S?o J~~ 
Utdragsbestyrkande 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap i Nerikes Brandkår med 
verksamhetsstart den 1 januari 2018 

att ny förbundsordning för Nerikes Brandkår antas i enlighet med upprättat 
förslag samt 

att nya reglementen antas för direktionen och revisionen för Nerikes 
Brandkår i enlighet med upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cf:o ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Projektet startade år 2009 då Örebro kommun vände sig till Länsstyrelsen 
med en fråga om samordning i länet. De sju kommunerna Askersund, Laxå, 
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Nora och Örebro startade. Askersund lämnade 
projektet men återkom 2017. Lindesberg anslöt sig 2015. 

Kommunerna finansierar projektet gemensamt fördelat efter invånarantal. 
Länsstyrelsen är samordnare. Styrgruppen består av kommunalråd från 
respektive kommun med länsrådet som ordförande. Arbetsgruppen består av 
tjänstemän från respektive kommun och Länsstyrelsen arbetar med de 
tekniska frågorna i första hand. 

De åtta kommunerna är nu framme vid ett första gemensamt beslut om 
Vätternvatten. Projektet har tagit fram förstudie och system handling som 
bland annat är underlag för ett beslut om gemensam bolagsbildning. Syftet 
med bolaget är att driva processen vidare enligt den plan som finns i tre olika 
faser. 

Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv är framtagna aven 
bolagsgnupp med representanter från sju kommuner efter Sydvattens modell 
Askersunds kommun återkom senare. Detta är första steget på ett genom
förande av ny vattenförsörjning från Vättern med nytt vattenverk och reserv
vattensystem för regionen. 

För Nora kommuns del är det angeläget att vara en del i bolaget eftersom 
det ger möjlighet att på lång sikt säkerställa kvalite och leveranssäkerhet och 
framtida driftsorganisation för dricksvattenförsörjningen i Nora kommun. 

Under direktionsmötet föreslog Solveig Oscarsson (S) att direktionen föreslår 
kommunfullmäktige att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag 
att parallellt ta fram alternativ till Vätternvattenprojektet. Utredningen ska 
vara långsiktigt hållbar i ett flergenerationsperspektiv utifrån investerings
behov, ekonomi samt organisation. Utredningen ska ta hjälp från extern 
expertis. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1 att Nora kommun förvärvar 22 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat 
aktiebolag, ett sk lagerbolag, nedan kallat "Bolaget", för en köpeskilling om 
2 200 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till 
aktieöverlåtelse 

2 att Nora kommun ingår aktieägaravtal avseende ägande i Bolaget huvud
sakligen enligt förslag till aktieägaravtal 

Justerares sign Protokollsutdrag ti11 

Utdragsbestyrkande 
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3 att Nora kommuns utsedda stämombud för Bolaget får i uppdrag att vid 
bolagsstämma i Bolaget första för att: 
* anta föreslagen bolagsordning 
* anta föreslaget ägardirektiv samt att 
* öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor 

genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Nora kommun teckna 
5 258 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 
100 kronor per aktie 

4 att Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra 
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan 
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordning och nyemission enligt 
punkt 3 hos Bolagsverket 

5 att Nora kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låne
förpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 13 100 000 kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader 

6 att Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 % 

7 att kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 2 200 kronor och 
för tecknande av aktier enligt punkt 3 om 1 051 600 kronor finansieras 
inom egna kapitalet 

8 att Nora kommuns del av utgifterna för drift enligt preliminär kostnads
budget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför 
arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt 

9 att komplettera förbundsordningen enligt följande: § 2, förbundets ända må 
att Lindesberg och Nora kommuner överlåter verksamhet inom bolaget 
Vätternvatten AB till förbundet 

10 att avsätta 220 000 kronor för den gemensamma overheadkostnaden för 
bolaget 

11 att förrätta val av styrelseledamot 

12 att förrätta val av stämombud samt 

13 att uppdra till Samhällsbyggnad Bergslagen att ta fram alternativ till 
Vätternvattenprojektet. Utredningen ska vara långsiktigt hållbar i ett 
flergenerationsperspektiv utifrån investeringsbehov, ekonomi samt 
organisation. Utredningen ska ta hjälp från externs expertis. 

Protokollsutdrag till 
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Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden avslag på 
punkterna 1-12. 

Ordföranden yrkar bifall till punkt 13 med tillägget att det i utredningen även 
ska framgå vad som måste göras på kort sikt. 

Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden mot förbundets 
förslag och finner att ordförandens yrkanden bifalls. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå punkterna 1-12 i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag 
samt 

att uppdra till Samhällsbyggnad Bergslagen att ta fram alternativ till 
Vätternvattenprojektet. Utredningen ska ta fram vad som måste göras på 
korts sikt och vad som är långsiktigt hållbar i ett flergenerationsperspektiv 
utifrån investeringsbehov, ekonomi samt organisation. Utredningen ska ta 
hjälp från externs expertis. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

dD ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 90 
Lu § 59 dnr ks 2016-497 

Svar på motion 7/2016 om att Nora kommun ska finnas på 
Facebook 

Eva Turesson (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 28 september 
2016, § 113. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun startar en officiell Facebook-sida för att kunna 
kommunicera med kommuninnevånare och omvärlden. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade därefter motionen till den 
administrativa chefen för beredning. Den administrativa chefen gav sedan 
kommunens kommunikatör i uppdrag att besvara motionen. 

Kommunikatören har överlämnat ett svar på motionen . En genomgång av 
struktur och innehåll av kommunens webbplats är initierad. Avsikten är att 
den externa webbplatsen ska vara ryggraden i kommunens kommunikation. 
Där ska man kunna hitta information om kommunens beslut samt pågående 
utvecklingsarbeten av större art, nuvarande verksamhet och service till 
kommuninnevånarna, kontaktuppgifter mm. 

Parallellt med det arbetet planerar Nora kommun att på ett systematiskt sätt 
börja följa flödet i sociala medier som rör Nora kommun, starta en kommun
gemensam Facebook-sida som på ett publikt sätt tipsar om nyheter och 
evenemang och även kan vara ett verktyg för Nora kommun i den lokala 
dialogen. Samtidigt avser kommunen att starta ett kommungemensamt 
Instagram-konto där man ska kunna följa daglig verksamhet och service. 

Kommunikation förutsätter ordning och reda i ansvar och roller. En kommun 
gemensam kommunikations policy för Nora kommun är under framtagande 
och kommer att ligga till grund för kommunikationen i samtliga medier, digita 
såväl som traditionella. Kommunikatören föreslår att motionen bifalls. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Ulla Bergström (S) på att 
motionen ska anses besvarad med anledning av att arbetet med en offentlig 
Facebook-sida redan pågår. 

Helena Vilhelmsson (G), GamiIIa Andersson Larsson (V) och ordföranden 
yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på bifall mot besvarad och finner att 
ledningsutskottet beslutar föreslå att motionen ska bifallas. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Ro ~k 
Utdragsbestyrkande 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag 17/2014 om att kommunen ska utreda 
inköp av Stribergs Folkets Hus 

Britta Landin med flera överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
10 december 2014, § 158. 

Förslagsställarna föreslog: 

att Nora kommun utreder om köp av Stribergs Folkets Hus. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna förslaget till 
kommunchefen för beredning. Socialutskottets sekreterare har besvarat 
medborgarförslaget. 

Vid tillfället då förslaget lämnades var Stribergs Folkets Hus till salu. Det är 
nu sålt till annan köpare och det är därför inte längre möjligt för kommunen 
att köpa det. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cfo JIs;:-
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till förvärv av aktier i Inera AB 

Sida 
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Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa och riktar sig både till invånare och medarbetare inom vård och 
omsorg. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning har diskuterats 
under många år. 

Den 7 oktober 2016 godkände styrelsen för Sveriges kommuner och lands
ting SKL, att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
Samtliga landsting och Regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 
145 av sina 150 aktier i Inera AB, totalt 3 045 aktier. Alla landets kommuner 
har fått erbjudande att köpa fem aktier vardera, till bokfört värde av 8 500 
kronor per aktie, totalt 42 500 kronor och bli delägare på samma villkor som 
landsting och regioner. Hittills har drygt 100 kommuner beslutat bli aktie
ägare i Inera AB. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktat på hälso- och sjukvårds
området men genom det breddade ägandet ska bolaget verka inom betydligt 
fler verksamhetsområden till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 
Inera ska stödja kommunerna med digitalisering och anpassa vissa av Ineras 
befintliga tjänster till kommunernas behov. 

Fördelarna med att bli delägare i företaget är att Nora kommun kan vara med 
och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Det blir också 
möjligt att köpa tjänster från Inera AB utan föregående upphandling, genom 
det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen. De 
kommuner som är aktieägare kommer erbjudas möjlighet till representation 
i de beredningsorgan som finns kopplade till Ineras processer för beredning 
av styrelseärenden samt planerings- och prioriteringsarbete dvs berednings
grupp och programråd. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

att förvärvet av aktier finansieras inom kommunens egna kapitalförvaltning 
samt 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

att förvärvet av aktier finansieras inom kommunens egna kapitalförvaltning 
samt 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Pia-Maria Johansson och Ove Göthlin (SO) reserverar sig till förmån för 
avslagsyrkandet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

\..f.o A/z 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

Ks §93 
Lu § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-13 

dnr ks2017-329 

Yttrande över förordnade av borgerlig vigselförrättare 

Sida 

131 

Länsstyrelsen i Örebro län har överlämnat en remiss om yttrande över 
förordnande av borgerlig vigselförrättare. 

Sara Bornedal, bosatt i Nora kommun, har kommit in med en förfrågan till 
Länsstyrelsen om att få bli förordnad som borgerlig vigselförrättare. 

Länsstyrelsen har överlämnat till Nora kommun att yttra sig om det finns 
behov av att förordna fler vigselförrättare. 

Kommunchefen har överlämnat ett yttrande. Sara Bornedal har bred 
erfarenhet inom yrkeslivet, stort engagernang för människor och är en bra 
förbild i Nora kommun. 

Nora kommun saknar vigselförrättare utan partipolitisk tillhörighet och genom 
att utse Sara Bornedal kommer den möjligheten att finnas. 

Kommunchefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
Länsstyrelsen att förordna Sara Bornedal som borgerlig vigselförrättare. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå Länsstyrelsen förordna Sara Bornedal som borgerlig 
vigselförrättare. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förSlag. 

Protokollsutdrag till 

L.~~~<;)e.M.. 
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dnr ks2017-193 

Ansökan från BRIS region Mitt om bidrag 

Sida 

132 

BRIS region Mitt har överlämnat en ansökan om bidrag med 22 370 kronor 
vilket gäller för 2 237 barn. 

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå barn och unga i utsatta 
situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra dialog med 
vuxna. 

BRIS region Mitt har sitt säte i Stockholm och arbetar på nationell nivå. Det 
f inns ingen lokal förankring på annat sätt än att alla barn i Sverige har 
möjlighet att komma i kontakt med BRIS. 

Verksamheten drivs till stor del genom gåvor och bidrag från företag, privata 
givare, fonder och till viss del från staten. 

Enligt Nora kommuns regler för föreningsbidrag utgår bidrag endast till 
föreningar med verksamhet i Nora kommun eller i regionen där man kan utgå 
ifrån att Noraborna får del i aktiviteten. Kommunchefen föreslår att ansökan 
avslås. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden, Hans Knutsson, 
Ulla Bergström (samtliga S), Helena Vilhelmsson (G), Ulf Wilder (L) och 
Gam illa Andersson Larsson (V) på att BRIS region Mitts ansökan om bidrag 
med 22 370 kronor bifalls. 

Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag och finner att utskottet 
beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bifalla BRIS region Mitts ansökan om bidrag med 22 370 kronor samt 

att medlen anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet Helena Vilhelmsson (G) , 
Birgitta Borg (L), John SundelI (KO), Ulla Bergström, Margaretha Eriksson 
(båda S) , Gamilla Andersson Larsson (V) samt ordföranden yrkar bifall till 
utskottets förslag. 

Monika Aune (M P) yrkar på att det ska framgå att kommunstyrelsen gör ett 
avsteg från gällande regler. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 
tO "'ö \0.5 

I----.,.\.\.,,""," -:'_.,-(O~~JI.=;=--~--':C::-=------'---___j Eko~ 0vV"~. 
Utdragsbestyrka nde 
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David Stansvik (V) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen bifaller BRIS region Mitts ansökan om bidrag med 
22 370 kronor och därmed gör avsteg från gällande regler samt 

att medlen anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Ove Göthlin (SO) reserverar sig till förmån 
för avslagsyrkandet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cY..D ~ 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 95 
Lu § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-13 

dnr ks20 17-387 

Sida 

134 

Yttrande över remiss om valindelning i Region Örebro län 

Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig om valindelningen 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 valindelningen 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. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

eD JJsk: 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till strategiskt klimatförbättrande arbete 

Sida 

135 

I 2017 års budget har kommunen avsatt 1 miljon kronor i investeringar för 
kl imatförbättrande åtgärder. Syftet är att söka statliga medel för med
finansiering ur Klimatklivet för investeringar som minskar utsläppen av 
koldioxid på lokal nivå. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har för kommunens räkning sökt 
bidrag tillladdningsstolpar för elbilar men ansökan avslogs. Skälet uppges 
vara att kommunen bland annat saknar ett strategiskt arbete för hur 
kommunen skapar förutsättningar för medborgarna att göra klimatsmarta val 
till exempel för att minska biltrafiken genom att erbjuda bra gång och cykel
vägar och bra parkeringsmöjligheter för elbilar på strategiska platser. 

Nora kommun har områdesbestämmelser för centrala Nora och för 
Pershyttan som ger fastighetsägare mycket begränsade möjligheter att få 
tillstånd att sätta upp solceller/-paneler. Det ger kommunen begränsade 
möjligheter att stimulera fastighetsägare att välja denna energikälla. 

Områdesbestämmelserna behöver ses över och revideras för att skapa 
möjligheter för solceller/-paneler i centrala Nora och i Pershyttan. 

En ny upphandling av tjänstebilar med klimatstrategisk hänsyn är genomförd 
Under 2017 byts stora delar av kommunens tjänstebilar ut till elhybridbilar 
samt ett par helt eldrivna bilar. Resterande bilar kommer succesivt att bytas 
ut 2018 och framåt. Kommunen skulle kunna minska klimatpåverkan ytter
liggare genom att stimulera kommunens medarbetare att välja cykel för 
kortare tjänsteresor. Tjänstecykel och framförallt elcykel skulle kunna vara ett 
alternativ till nyttjande av tjänstebil. 

Det finns idag ingen funktion/tjänst som driver, utvecklar och håller ihop 
klimat- och miljöarbetet inom kommunen på grund av att kommunen saknar 
kompetensen. Det pågår ändå arbete inom verksamheterna men det drivs 
mera av intresse från chefer och medarbetare ute på arbetsplatserna än 
genom ett strategiskt och planerat utvecklingsarbete som hålls ihop på den 
gemensamma förvaltningsnivån. 

Genom kommunkontorets förslag på åtgärder skulle förutsättningarna för 
kommunens klimatarbete förbättras och möjligheten att beviljas statlig och 
regional medfinansiering öka. 

I beredningen av ärendet har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och Länsstyrelsen deltagit. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Genom ovanstående åtgärder skapar kommunen ökade förutsättningar för 
ett strategiskt klimat- och miljöarbete. Åtgärderna ökar förutsättningarna för 
att beviljas statliga medel ur Klimatklivet 2018 samt regionala medel för 
klimatförbättrande åtgärder. 

Gång- och cykel plan och revidering av områdesbestämmelser är en 
engångskostnad under 2017. Inköp av laddningsstolpar och elcyklar sker 
med avsatta investeringsmedel. 

Revidering av områdesbestämmelser i Pershyttan ger en engångskostnad 
för 2018. Rekrytering av klimat- och miljöstrategisk kompetens skulle ge en 
personalkostnadsökning från 2018 med 50 % aven heltidstjänst då 
Lindesbergs kommun är intresserade av att dela på en sådan funktion . 
Åtgärderna bedöms inte ha någon negativ påverkan på jämställdheten 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Inköp av laddningsstolpar, 300 000 kronor, och inköp avelcyklar, 100 000 
kronor, är redan beslutade investeringar år 2017 för klimatklivet. 

Åtgärderna berör främst centralorten Nora där behovet i nuläget bedöms 
vara störst. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) Ulla 
Bergström, Hans Knutsson och ordföranden (samtliga S) bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel till 
framtagande aven strategisk gång- och cykelplan 

att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för 
översyn och revidering av områdesbestämmelserna för centrala Nora 

att beakta översyn och revidering av områdesbestämmelserna för Pershyttan 
i budgetarbetet för 2018 samt 

att beakta behovet av klimat- och miljöstrategisk kompetens i budgetarbetet 
för 2018. 

Camilla Andersson Larsson och David Stansvik (båda V) deltar inte i 
beslutet. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar ordföranden att 
ärendet utgår från dagen sammanträde. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

go J/5/c 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ks § 97 
Lu § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-09-13 

dnr ks2017-316 

Förslag till kommunikationspolicy 
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Kommunikatören har tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Nora 
kommun. Policyn anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och 
kommunikationsfrågor. Den beskriver hur Nora kommuns medarbetare möter 
kommunens målgrupper genom kommunikation. Den anger också 
kommunikationsansvar kring planering, beslut och service samt huvudsaklig 
organisation kring kommunikationsverksamheten. 

På så sätt säkerställer policyn att alla målgrupper får god information inom 
Nora kommuns ansvarsområde. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till kommunikationspolicy för Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till platsvarumärke, grafisk profil och kommunvapen 

Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. I budgeten för 2017 
beslutade kommunfullmäktige avsätta 150 000 kronor för att ta fram förslag 
till platsvarumärke. Kommunen skulle vara bärande aktör i utvecklingen. 

Projektet platsvarumärke, grafisk profil och vapen har sitt ursprung i behovet 
av att profilera Nora kommun - privat näringsliv och turism samt den 
kommunala organisationen - och att kommunicera/marknadsföra både 
platsen och den kommunala organisationen. 

Nora kommun, näringsliv, turistnäring och företagsetablering har var för sig 
uttryckt önskemål om ett starkt och bärande platsvarumärke för Nora 
kommuns samlade verksamheter. 

Ett platsvarumärke kan vara symbolen för den gemensamma strävan för ett 
attraktivt, levande och expanderande Nora. Det kan bidra till att skapa en 
enhetlig bild av kommunen och användas av alla som marknadsför Nora 
kommun gentemot besökare, näringsliv och andra målgrupper. Kring
liggande kommuner har på liknande sätt satsat på platsvarumärke som en 
gemensam bärare. 

I samband med utvecklingsarbetet kring att ta fram ett platsvarumärke har 
också Nora kommuns grafiska profil aktualiserats. Det är uppenbart att det 
grafiska profilprogrammet behöver moderniseras för att täcka nya behov, 
bland annat bättre anpassning till digitalisering, sociala medier och elektro
niska tjänster. I detta sammanhang har det blivit tydligt att gällande beslut 
avseende Nora kommuns vapen framstår som oklart och en bakgrundsstudie 
har därför genomförts. 

Det är angeläget att framtagandet av platsvarumärke och ny grafisk profil 
sker parallellt för att nyttja utvecklingsarbetet fullt ut. Avsatta medel i budget 
2017 kommer dessvärre inte att täcka de konsultkostnader som behövs, 
varför ytterligare medel behöver tillskjutas. 

Projektstarten har blivit uppskjuten på grund av ny kostnadsberäkning av 
platsvarumärkesarbetet samt en utredning om grafisk profil och kommunens 
vapen har genomförts. I utredningarna konstateras att de i budgeten avsatta 
medlen inte kommer att räcka och att tidsplanen för projektet är 
2017- juni 2018. 

Den totala projektbudgeten uppgår till 480 000 kronor. 150 000 kronor är 
redan avsalta i 2017 års budget och tilläggsanslag behövs med 150000 
kronor för 2017. 
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Under 2018 behövs 180000 kronor för att slutföra projektet. Fortsatt 
marknadsföring och implementering av platsvarumärket liksom implemen
tering av ny grafisk profil, får beaktas i kommande budgetarbete. 

I ärendets beredning har områdeschef för tillväxt och utveckling, näringslivs
ansvarig, turistchef, arkivarie samt statsheraldikern, Riksarkivet deltagit. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden och Ulla 
Bergström (båda S) bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att fullmäktige fattar de beslut om behövs, utse två 
ledamöter från majoriteten och en ledamot från oppositionen att ingå i 
styrgruppen samt 

att avsätta 150 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel 2017. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta projektplanen 

att avsätta 180 000 kronor ur 2018 års budget för slutförande av projektet 

att det är Nora kommuns vapen, fastställt av kommunfullmäktige den 
24 september 1979 och därefter anmält till Riksarkivet samt inregistrerat hos 
Patent- och registreringsverket, som ska gälla som underlag för den grafiska 
profilen. 

Camilla Andersson Larsson och David Stansvik (båda V) deltar inte i 
beslutet. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden och 
Monika Aune (M P) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen kommer överens om att styrgruppen ska bestå av fyra 
ledamöter och följande personer väljs: 

Solveig Oscarsson (S) 
Rädstugugatan 15 
71331 Nora 

Monika Aune (M P) 
Järle 107 
71391 Nora kommun 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~o JAs~ 
Utdragsbestyrkande 
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Ulf Wilder (L) 
Vikersvik 106 
713 92 Gyttorp 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovanstående ledamöter att ingå i styrgruppen samt 
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att avsätta 150 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel 2017. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta projektplanen 

att avsätta 180 000 kronor ur 2018 års budget för slutförande av projektet 

att det är Nora kommuns vapen, fastställt av kommunfullmäktige den 
24 september 1979 och därefter anmält till Riksarkivet samt inregistrerat hos 
Patent- och registreringsverket, som ska gälla som underlag för den grafiska 
profilen . 

Protokollsutdrag till 
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Efter branden i Eksjö stadskärna i augusti 2015 gav kommunstyrelsen den 
27 april 2016, § 58, Nerikes Brandkår i uppdrag att göra en åtgärdsplan för 
det förebyggande brandskyddet i Nora stadskärna. 

Ansvaret för att skydda Nora trästad åligger flera parter. Det största ansvaret 
för brandskyddet och möjligheter till förebyggande brandskyddsåtgärder har 
fastighetsägarna i staden samt alla nyttjanderättshavare. 

Nerikes Brandkår har upprättat en PM för att beskriva deras övergripande 
syn på brandskyddet i Nora stadskärna samt ge förslag på åtgärder som kan 
vidtas för att förbättra brandskyddet och ge förslag till beslut för det fortsatta 
arbetet. 

Nerikes Brandkår föreslår att kommunen tillsätter resurser som ska arbeta 
för ett bättre brandskydd i Nora stadskärna, med varsamhet om kultur
historiska värden. En projektledare/samordnare bör utses och berörda parter 
och intressenter bör involveras i arbetet. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) att utskottet 
föreslår kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan 
vidare. 

Ordföranden instämmer i yrkandet och yrkar att kommunchefen under våren 
2018 återkopplar till kommunstyrelsen i ärendet. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att tacka för informationen. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan vidare och återkoppla till 
kommunstyrelsen under våren 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

te. 
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Svar på motion 10/2012 om medborgarförslagstävling för elever i 
årskurs 4-9 

Gabrielle Peteri , Ulf Wilder och Birgitta Borg (samtliga Folkpartiet) över
lämnade motionen på kommunfullmäktige 2012-09-26, § 138. 

I motionen föreslås att kommunen utlyser en medborgarförslagstävling och 
informerar SO-lärare samt elevråd i kommunens 4-9 skolor om möjligheten 
att delta och i så fall engagera eleverna på det sätt som de finner lämpligt 
samt att vinnaren , som utses aven rektorsrepresentant tillsammans med 
kommunchefen, får praktisera med ett kommunalråd under en dag. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-24, § 156, att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2012-11-28, § 106, att uppdra till förvaltningschefen att utarbeta 
ett förslag till svar på motionen. 

Motionen lades fram för fem år sedan och under den tid som förflutit sedan 
dess har kommunen efter beslut i kommunstyrelsen 2015-05-27 inrättat ett 
inflytandeforum för barn och ungdomar i Nora kommun, vars syfte är att öka 
barn och ungdomars möjlighet till inflytande som medborgare och där barn 
och unga i Nora kommuns skolor förbereder och lämnar in frågor som 
bereds skriftligen eller muntligen av kommunledningen inför möte en gång 
per år. 

I och med införandet av inflytandeforum uppfylls motionärernas önskan om 
att väcka och öka det politiska intresset bland ungdomar. Utredaren föreslår 
därför att motionen ska avslås. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O .Al-
Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion 1/2017 om gemensamma studiedagar och fort
bildning för kommunens och fristående förskolor och skolor i 
Nora 

Helena Vilhelmsson (e), Birgitta Borg (L), John SundelI (KO) och Ewa 
Turesson (M) överlämnade motionen på kommunfullmäktige den 15 mars 
2017, § 2. 

Motionärerna föreslog att kommunstyrelsen får i uppdrag att erbjuda gemen 
samma studiedagar och eventuella fortbildningar för kommunens förskolor 
och skolor och i dagsläget Borns Friskola och Solberga AB. 

Ledningsutskottet beslutade 2017-04-05, § 34, att överlämna motionen till 
kommunchefen för beredning. 

Kommunförvaltningen har inget att invända mot förslaget utan tycker att det 
ligger i linje med det förhållningssätt såväl förvaltningen som verksamheten 
idag strävar efter att tillämpa. Det sker redan gemensamma kompetens
utvecklingsinsatser i KNÖL-regionen där fristående huvudmän bjuds in att 
delta. Rektor för Borns Friskola bjuds in till rektorsträffar och det sker 
rutinmässigt avstämningsträffar mellan bildningschef och rektor på Born. 
Förvaltningen strävar efter att en liknande ordning ska råda i förhållande till 
den fristående aktören inom förskolan. 

Utifrån att de fristående aktörerna redan idag bjuds in att delta, främst på 
skolområdet och att det från förvaltningens sida finns en strävan att uppnå 
en likartad ordning på förskoleområdet föreslår förvaltningen att motionen 
ska anses besvarad. 

Under barn- och ungdomsutskottets behandling av ärendet yrkar 
ordföranden att motionen ska anses besvarad. 

Susanne Forsberg (e) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på besvarsyrkandet mot bifallsyrkandet och 
finner att barn- och ungdomsutskottet beslutar enligt besvarsyrkandet. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cP.o A< 
Utdragsbestyrl<ande 
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Under kommunstyrelsen behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(G), på att motionen ska bifallas. 

John SundelI (KO), Birgitta Borg (L) och Tom Rymoen (M) yrkar bifall till 
Helena Vilhelmssons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Helena 
Vilhelmssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottets förslag . 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som bifaller utskottets förslag röstar ja och den som bifaller Helena 
Vilhelmsson yrkande röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit 8 ja-röster 
och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen bifaller därmed utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cf'-o Jk 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag att anta Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
rekommendation om kvalitet på natten 

Sveriges kommuner och landsting SKL har i skrivelse till kommunen som 
inkommit 20 januari 2017 rekommenderat att alla kommuner i Sverige antar 
SKLs rekommendation om att stärka utveckling och kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid. Anledningen är att det framkommit att det finns 
brister i tillsynen under natten. SKL har ett uppdrag att stötta kommunerna i 
ett kvalitetsarbete och rekommendationen är en del i det uppdraget. 

Rekommendationen innehåller fyra delar; koll på natten, planera utifrån 
individens behov, strategi för ny teknik (dvs utveckla digitaliseringen) och 
ledarskap (dvs ha tillgång till chef på natten). SKL kommer att bidra med 
visst stöd under såsom exempelvis att sprida goda exempel. 

Socialchefen påtalar att det i samband med att kommunen antar 
rekommendationen behöver ett uppdrag ges till socialchef att ta fram en 
handlingsplan för respektive del i rekommendation. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation i syfte att 
stärka utvecklingen och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid samt 

att uppdra till socialchef att återkomma med en handlingsplan för respektive 
del i rekommendationen. 

Under behandling yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) att det ska beaktas i 
handlingsplanen att man vid digitalisering ska vara nogsam så att det inte 
leder till avvecklande av den mänskliga kontakten samt att utvärdering sker 
av vilka konsekvenser digitaliseringen har. 

Margaretha Eriksson (S) yrkar att socialchefen ger en första redovisning för 
arbetet med att ta fram handlingsplanen på socialutskottets sammanträde 
den 7 november 2017. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och två tilläggsyrkande 
dels Pia-Maria Johansson om digitalisering och dels Margaretha Erikssons 
om redovisning den 7 november. Ordförande föreslår att först fråga utskottet 
att anta förslag till beslut och sedan att fråga utskottet om att anta tilläggs
yrkandena. Utskottet godkänner propositionsordningen. 

Ordförande frågar utskottet om att anta förslag till beslut och finner att 
utskottet beslutat enligt förslag till beslut. 

Protokollsutdrag till 

Se... 
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Ordförande frågar utskottet om att anta Pia-Maria Johanssons tilläggs
yrkande och finner att utskottet antagit det. 

Ordförande frågar utskottet om att anta Margaretha Erikssons tilläggs
yrkande och finner att utskottet antagit det. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation i syfte att 
stärka utvecklingen och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid 

att uppdra till socialchef att återkomma med en handlingsplan för respektive 
del i rekommendationen 

att det ska beaktas i handlingsplanen att vid digitalisering ska man vara 
nog sam så att det inte leder till avvecklande av den mänskliga kontakten 
samt att utvärdering sker av vilka konsekvenser digitaliseringen har samt 

att socialchefen ska ge en första redovisning om arbetet med att ta fram 
handlingsplan på socialutskottets sammanträde den 7 november. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 103 

Delgivningar 

1. 2017-06. Skolverket - Beslut om statsbidrag till huvudmän som inrättar 
karriärvägarför lärare våren 2017. (dnr ks2016-194) 

2. 2017-07-04. Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom i ärende om överklagat 
beslut i fullmäktige den 7 december 2016, § 174. (dnr ks2016-394) 

3. 2017-06-14, 07-14. Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut om 
föreläggande om att komma till rätta med missförhållande vid Hagby 
Ängars särskilda boende. (dnr ks2016-403) 

4. 2017-06-14, 07-14. Inspektionen för vård och omsorg , IVO - Beslut om 
föreläggande om att komma till rätta med missförhållande vid 
Tullbackagården. (dnr ks2016-404) 

5. 2017-05, 06. Skolinspektionen - Beslut efter tillsyn för gymnasieskola, 
vuxenutbildning, förskoleklass och grundskola samt grundsärkola. 
(dnr kS2016-513) 

6. 2017-07-21. Ekonomiavdelningen - Start- och avslutsrapport. 
(dnr ks2017-088) 

7. 2017-06-01 . För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg - Beslut till 
sel OR Geomanagement AB, Gävle, om tillstånd för kamera 
övervakning. (dnr ks2017-150) 

8. 2017-05-30,31 . För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om 
bildande av naturreservatet Bondabrobäcken i Nora samt föreskrifter. 
(dnr ks2017-174) 

9. 2017-07-07. För kännedom: Länsstyrelsen Västernorrland - Beslut till 
Teracom AB om tillstånd till kameraövervakning. (dnr kS2017-200) 

10. 2017-06-09. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om gårdsråd. 
(dnr ks2017-214) 

11 . 2017-05-30. För kännedom: Länsstyrelsen Västerbotten - Beslut till 
Sveriges lantbruksuniversitet om tillstånd till kameraövervakning. 
(dnr ks2017-216) 

12. 2017-06-16. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll från direktionens möte den 16juni 2017, 63. Förslag till 
kommentarer, granskning av bokslut och årsredovisning. 
(dnr ks2017-231) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cY.D J~~ 
Utdragsbestyrkande 
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13. 2017-06-15. Svar på Nora kammarkörs och Nora Rotaryklubbs ansökan 
om bidrag. (dnr ks2017-233) 

14. 2017-06-12. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om förgröningsstöd. 
(dnr ks2017-253) 

15. 2017-05-30. Protestlista mot rivningsplanerna av Bikupan. 
(dnr ks2017-257) 

16. 2017-06-02. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll från sammanträde den 24 maj 2017, § 132, om ansökan 
rörande projektet All In. (dnr kS2017-260) 

17. 2017-06-16. För kännedom: Länsstyrelsen Södermanlands län - Beslut 
till Diagona AB om tillstånd till kameraövervakning. (dnr ks2017-262) 

18. 2017-06-20. Lekebergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll från 
sammanträde den 12 juni 2017, § 39. Gemensamt kommunalt bolag 
med ansvar för dricksvattenförsörjning från Vättern. (dnr ks2017-268) 

19. 2017-08-30. Samhällsbyggnad Bergslagen - Underrättelse om beslut 
om antagande av detaljplan för Linåkern 2 m fl. (dnr ks2017-277) 

20. 2017-05. Skolverket - Beslut om statsbidrag för utbildning som 
kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom 
vården för 2017. (dnr ks2017-286) 

21 . 2017-07-07. För kännedom: Länsstyrelsen Västernorrland - Beslut till 
PEMA, Sundsvall om tillstånd till kameraövervakning. (dnr ks2017-289) 

22. 2017-06-16. Samhällsbyggnad Bergslagen - Beslut om samråds
yttrande över behovsbedömning och förslag på avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning. (dnr ks2017-322) 

23. 2017-05-31 . För kännedom : Länsstyrelsen Örebro län - Beslut till Eon 
Elnät Sverige AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 35: 1. 
(dnr kS2017-332) 

24. 2017-05-31. För kännedom: Länsstyrelsen Örebro län - Beslut till Eon 
Elnät Sverige AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 50:1. 
(dnr ks2017-333) 

25. 2017-06-12. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL - Överens
kommelse om at! stärka arbete med mänskliga rättigheter. 
(dnr ks20 17 -353) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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26. 2017-06-14. Länsstyrelsen i Jönköpings län - Ersättning för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 
§ 37a förordning 2010:1122. (dnr ks2017-366) 

27. 2017-05-15. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om avslag på ansökan 
om projektstöd. (dnr ks2017-368) 

28. 2017-06. Skolverket - Beslut om statsbidrag för Lärarlönelyftet för 
2017-01-01-2017-06-30. (dnr ks2017-379) 

29. 2017-06-20. För kännedom: Kilsbergsfrämjandet - Skrivelse till lands
hövdingen om Pershyttan som världsarv. (dnr ks2017-38S) 

30. 2017-07 -OS. Skolverket - Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper 
i förskolan för bidragsår 2017/18. (dnr ks2017-411) 

31 . 2017-06. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB - Beslut 
om utbetalning för att stärka arbetet med civilt försvar 2017. 
(dnr ks2017-414) 

32. 2017-07. Skolverket - Beslut om statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 
för 2017/18 . (dnr ks2017-440) 

33. 2017-07. Skolverket - Beslut om statsbidrag för Fritidshemssatsningen 
för 2017/18. (dnr ks2017-441) 

34. 2017-07-04. För kännedom: Länsstyrelsen Östergötland - Beslut till 
CybAero AB, Linköping om tillstånd till kameraövervakning . 
(dnr ks2017-493) 

3S. 2017-07-12. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till 
Christer Andersson, Örebro, om ansökan om skyddsjakt på fiskmås, 
kanadagås och vildsvin. (dnr ks2017-494) 

36. 2017-04. Skolverket - Beslut om personalförstärkningar inom elevhälsan 
och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2017. 
(dnr ks2017-S14) 

37. 2017-08-25, 09-01 . Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om bildande av 
naturreservatet Vena hage samt beslut om förskrifter mm. 
(dnr ks2017-546) 

38. 2017-08-29. För kännedom: Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Lunds 
Universitet om tillstånd enligt kameraövervakningslagen. 
(dnr ks2017-S49) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&0 JM:-
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39. 2017-08-31 . För kännedom: Länsstyrelsen Örebro - Beslut om tillstånd 
till ingrepp i fornlämning Nora 164:1. (dnr ks2017-556) 

40. 2017-0905. För kännedom: Länsstyrelsen Örebro - Beslut till Vattenfall 
Eldistribution AB, Solna, om tillstånd till ingrepp i fornlämning i Nora 80: 1 
med villkor om arkeologisk undersökning i form av schaktningsöver
vakning inom fastigheterna Södra Husby 1 :21 , 1: 39 och 1: 45. 
(dnr ks2017-570) 

41 . 2017-05-31 . Bergslagens Överförmyndarnämnd - Utdrag ur protokoll 
från nämndens sammanträde den 18 maj 2017, § 28. Ekonomisk 
rapport per den 30 april 2017. 

42. 2017-06-16. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll från 
direktionsmöte den 16 juni 2017. 

43. 2017-06-21. Nerikes Brandkår- Protokoll från direktionsmöte den 
16 juni 2017. 

44. 2017-06-21 . Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 15 juni 2017 samt utdrag, § 103. 

45. 2017-06-26. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 13 juni 2017. 

46. 2017-06-28. Arbogaåns vattenförbund - Protokoll från ordinarie 
bolagsstämma den 2 juni 2017. 

47. 2017-06-30,08-01 . Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll 
från direktionsmöte den 16 juni 2017 samt utdrag §§ 66-69. 

48. 2017-08-30. Styrelsen för Stödföreningen för småskalig vattenkraft
Skrivelse till landets kommuner om information om den nybildade 
föreningen och dess verksamhet. 

49. 2017-08-30. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 23 augusti 2017 samt utdrag §§ 128-130. 

50. 2017-09-08. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Utdrag ur protokoll 
från sammanträde den 23 augusti 2017, §§ 48-51 . 

51. 2017-09-08. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 8 september 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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2017-09-13 151 

Ks § 104 

Delegationsbeslut 

1. 2017-06-07. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. (dnr ks2017-054) 

2. 2017-06-01 , 07-04. Kommunchefen - Beslut om ny attestant och 
ersättare. (dnr ks2017-066) 

3. 2017-06-08,16,07-24,09-05,07. Kommunstyrelsens ordförande
Startrapporter för investeringar. (dnr ks2017-088) 

4. 2017 -06-01,2017-07-04,07,10,08-04,25,29. Administrativa chefen -
Beslut om yttrande att använda allmän platsmark. (dnr ks2017-116) 

5. 2017-09-05. Kommunstyrelsens ordförande - Yttrande över remiss från 
Energimarknadsinspektionen om ansökan om nätkonsession för 
delsträckan Odenvi i Hallsbergs kommun till Bäsna i Borlänge kommun. 
(dnr ks2017-319) 

6. 2017-06-22. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende. (dnr ks2017-394) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen 2017-09-13 152 

Ks § 105 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1. Ledningsutskottets beslut 2017-08-30 § 66 

2. Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-08-30 §§ 17-18 

3. 8arn- och ungdomsutskottets beslut 2017-08-29 §§ 24-26 

4. Socialutskottets beslut 2017-08-29 §§ 21, 23-25 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 



S 

v 

M 

C 

KO 

L 

SO 

LPo 

NP 

S 

v 

M 

C 

L 

SO 

LPo 

MP 
NP 

Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 13/92017 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- l § 101 § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej AVE 

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 1 1 

David Stansvik 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 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 

Eleonore Karlsson 

Jennika Landin 

Anita Rundqvist 1 

Anneli Ström 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 

Håkan Kangert 1 

Benqt Svensson 1 

Susanne Forsberg 

Ulf Wilder 

Andreas Vidlund 

Göran Berqqren 

Monika Aune 1 1 

Lars-Erik Larsson 

Antal 15 4 8 7 
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