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Kf§ 57 dnr ks2017-122 

Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommun
fullmäktige t.o.m 2018-10-14 

Länsstyrelsen har utsett Jennika Landin (S) som ny ersättare efter Lennart 
Axelsson (S) som avsagt sig uppdraget. 

I~ 
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Kf § 58 dnr ks20 17-607 

Information om Språkvän 

Representanter från Språkvän i Nora kommun informerar om verksamheten. 
Att vara Språkvän är att umgås över gränserna. Nyanlända får kontakter 
med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig 
svenska snabbare och också sociala koder. 

Syftet med språkvän är att underlätta social integration för alla nyanlända 
och skapa mötesplatser människor emellan. Det är ett sätt att bygga broar 
mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan 
känna sig inkluderade. 

Den som är etablerad i samhället och kan språket, infödd svensk eller med 
invandrarbakgrund, och vill göra en frivillig insats på fritiden kan bli språkvän 
Det kan vara en person, en familj, en grupp, ett företag eller en förening . 

Den som relativt nyligen invandrat till Sverige kan anmäla sig för att träffa en 
språkvän. Det krävs endast att man kan lite svenska och vill vara aktiv och 
engagerad i en personlig kontakt. 

Som språkvän engagerar man sig alltså frivilligt och oavlönat på sin fritid 
med att guida, välkomna och språkträna nyanlända, umgås och ha roligt. 
Man fungerar som en länk till det svenska samhället och får tillsammans 
ny kunskap om olika kulturer och levnadssätt. 

Om man vill bli språkvän fyller man i en anmälningsblankett som finns 
kommunens webbsida, kommun.nora.se/sprakvan. Man blir sedan kontaktad 
och får information om en person som man träffar tillsammans med en 
samordnare. Kontakten pågår sedan så länge partema vill. 

I Nora finns det i dagsläget 17 nyanlända som vill ha en språkvän. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign 
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Information om möte med representanter för partierna i 
fullmäktige 

Sida 

75 

Ordföranden informerar om att han kallat till möte med representanter för 
samtliga partier i fullmäktige. Mötet var den 6 september. Representanter för 
sex av de 10 partierna var närvarande. LPo:s representant hade meddelat 
förhinder men skickat synpunkter via mail. 

Syftet med mötet var att diskutera arbetet i fullmäktige. Ämnen som togs upp 
var anförande, replik, taltid och ämnesflykt. Längden på mötena alternativt 
ett möte till. Interpellationer. 

Ledamöterna enades om att eventuell tidsbegränsning av inläggen ska föras 
vidare för diskussion i respektive parti. Repliker ska vara korta, dvs inte ett 
nytt anförande. Undvika ämnesflykt, dvs hålla sig till det som ärendet gäller 
och det som ska beslutas. Eventuellt ett extra fullmäktigemöte för att 
behandla budgeten. 

Ledamöterna i fullmäktige ska visa respekt för varandra. Inga fula miner och 
kommentarer och undvika provocerande text på kläder. 

ILlv 
Protokollsutdrag tirr 
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Kf§ 60 dnr ks2017-596 

Interpellation om transparens och vattenfrågorna 

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

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

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

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

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

Har förbundsordförande fortfarande ert förtroende? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen på fullmäktige den 
15 november. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 61 dnr ks2017-365 

Interpellation om åtgärder mot drogmissbruket i Nora 

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

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

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

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen på fullmäktige den 
15 november. 
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Kf § 62 dnr ks2017-540 

Interpellation om genomförande av utredning av dricksvatten
försörjning 

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

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

Kommunstyrelsens ordförande svarar interpellationen på fullmäktige den 
15 november. 
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LV ~ (Uö 
Utdragsbestyr1<.ande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

wi4JJJ; 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-09-27 79 

Kf § 63 dnr ks2017-539 

Interpellation om översyn av den politiska organisationen 

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

Hur går det med beredningen av motion 9/2016 om utredning av utskotls
organisationen? 

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

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen på fullmäktige den 
15 november. 
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Kf§ 64 dnr ks2017 -538 

Fråga om brandskyddsåtgärder 

Håkan Kangert ställer följande frågor till socialutskottets ordförande. 

Hur fortlöper beredningen av motion 212017 om brandsäkerhet hos brukare i 
hemtjänsten? 

När får jag svar? 

Har några brandskyddsåtgärder redan vidtagits, enskilt eller på systemnivå? 

Socialutskottets ordförande besvarar frågan på fullmäktige den 
15 november. 

. I 
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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. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Justerares sign ...Jr-J Protokollsutdrag till 
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Delårsrapport januari-juni 2017 med helårsprognos 

Sida 

82 

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. 

Protokollsutdrag till 
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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. 

John SundelI (KO), Camilla Andersson Larsson 01), Ove Göthlin (SO), 
Birgitta Borg (L), Monika Aune (MP) och ordföranden yrkar bifall till 
ordförandens yrkanden. 

David Stansvik 01) 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 (LPo) yrkar 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. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkade Tom Rymoen (Ml 
bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Solveig Oscarsson, Margaretha Eriksson (båda Sl, Helena Vilhelmsson (e l, 
Jan Larsson (-l , Pia-Maria Johansson (LPol och eamilla Andersson Larsson 
M yttrar sig utan att framföra något eget yrkanden . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till bildande av bolaget Vätternvatten AB 
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85 

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 systemhandling 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 
bolagsgrupp 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 

Justerares sign ~ Protokollsutdrag till _ 11_ L _ . _ O" ~ LG .! , -J,} .9C<.MA...hb.u..s 1o!1Y.7~J\ orlou.-v!.O'-< __ :e-
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2 att Nora kommun ingår aktieägaravtal avseende ägande i Bolaget huvud
sakligen enligt förslag till aktieägaravtal 

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 F as 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför 
arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt 

9 att komplettera förbundsordningen enligt följande: § 2, förbundets ändamål 
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. 
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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. 

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

Solveig Oscarsson yrkar också på ett tillägg i uppdraget till Samhällsbyggnad 
Bergslagen. I uppdraget ska även underhållsbehovet ingå. 

Tom Rymoen (M) yrkar på att kommunstyrelsen senast den 1 april 2018 ska 
få en första delrapport. 

Tom Rymoen yrkar dessutom på att förslag till beslut utifrån utrednings
resultat ska vara redovisat till kommunstyrelsen innan inledning av Fas 2. 

Rutger Ahlbeck (NP) yrkar på att Samhällsbyggnad Bergslagen får i uppdrag 

• att snarast genomföra beslutad drickvattenlösning samt utvärdera denna 

• att utreda vattenledningarnas läckor samt lämna förslag på åtgärder 

Justerares sign 

\fj Ji4J~ 
~ Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

W 11If~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Sammantr3desdatum Sida 

2017-09-27 88 

• att utreda dagvatten- och avloppssystemets brister samt lämna förslag 
på åtgärder 

• att utreda hur användningen av dricksvatten till annat än livsmedel kan 
minskas samt 

• att årligen i september återrapportera till fullmäktige om projektstatus. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Ove Göthlin (SO) yrkar bifall till Rutger 
Ahlbecks yrkanden. 

Monika Aune (M P) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Folkesson 0/) yrkar bifall till Tom Rymoens yrkanden. 

Ulla Bergström och Hans Knutsson (båda S) yttrar sig utan att framföra 
några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas mötet. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Solveig Oscarssons tilläggs
yrkande och finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Tom Rymoens tilläggsyrkanden 
och finner att de bifalls. 

Ordföranden ställer proposition på Rutger Ahlbecks yrkanden och finner att 
de avslås. 

Omröstning är begärd och ska genomföras gällande Rutger Ahlbecks 
yrkande om årlig återrapportering i fullmäktige. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som bifaller Rutger Ahlbecks yrkande om återrapportering röstar nej och den 
som avslår densamma röstar ja. 

Efter avslutad omröstning meddelas att kommunfullmäktige avgivit 
16 nej-röster och 17 ja-röster. Kommunfullmäktige beslutar att avslå 
yrkandet. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

0/ 1u;{ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-09-27 89 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå punkterna 1-12 i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag 

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, underhållsbehov, ekonomi samt organisation. 
Utredningen ska ta hjälp från externs expertis 

att kommunstyrelsen senast den 1 april 2018 ska få en första delrapport 
samt 

att förslag till beslut utifrån utredningsresultat ska vara redovisat till kommun
styrelsen innan inledning av Fas 2. 

Rutger Ahlbeck reserverar sig till förmån för egna yrakanden och kommer att 
lämna en skriftlig reservation. 
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Kf § 68 dnr ks2017-357 

Svar på interpellation om hantering av nya ersättningsregler för 
bistånd enligt socialtjänstlagen 

Camilla Andersson Larsson (V) ställde följande frågor till individnämndens 
ordförande Margaretha Eriksson (S) på kommunfullmäktige den 15 juni 
2017, § 44. 

På vilket sätt säkerställer individnämndens ordförande att de nya ersättnings 
reglerna inte påverkar barnens rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen? 

På vilket sätt säkerställer individnämndens ordförande att de ekonomiska 
förutsättningarna inte ska påverka socialsekreterarnas bedömning om vad 
som är barnens bästa? 

Individnämndens ordförande meddelade att interpellationen skulle besvaras 
vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2017. 

Individnämndens ordförande besvarar interpellationen enligt följande. 

"Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 

JO menar att en sammanvägning bör göras av vårdinsatsens lämplighet, 
kostnader för vården i jämförelse med andra alternativ samt den enskildes 
önskemål om vårdform samt särskilt vad hänsynen till barnets bästa kräver. 

Enligt praxis från regeringsrätten ska, då den enskildes alternativ står mot 
socialnämndens, en sammanvägning göras av olika omständigheter, så som 
den önskade insatsens lämplighet, kostander för olika alternativ samt den 
enskildes önskemål om sådant som en viss vårdform. 

Regeringens proposition 2000/01 :80 säger att vid bedömningen av vilka 
insatser som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika 
omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, 
kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser 
samt den enskildes önskemål. 

Det är detta som individnämnden har att rätta sig efter. Vi ska se till 
individens bästa men även ekonomin. 

Individnämnden fattar sina beslut utifrån flera perspektiv men med barnets 
eller ungdomens bästa för ögonen hela tiden. Faktorer som nämnden väger 
in när beslut ska fattas är bland annat att i valet mellan två insatser ska den 
insats väljas som använder tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå 
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för individens uppsatta mål eller uttrycka behov. Nora kommun har 
möjligheten att tillgodose behov som kräver antingen insatser på HVB eller 
stödboende genom egen verksamhet i Nora. Att individsnämnden då skulle 
fatta ett beslut som innebär ökade kostnader ter sig oansvarigt. I de fall det 
har varit tydligt för nämnden att den enskildes behov inte kan tillgodoses 
genom den egna verksamheten har andra beslut fattats. Nämnden säker
ställer att de nya ersättningsreglerna inte påverkar rätten till bistånd genom 
att göra det som nämnden alltid gör utgår från bamens och ungdomens 
behov och tillhandahåller insatser som tillgodoser dessa krav utifrån krav 
som ställs i lagar, förordningar och andra styrande dokument. På så sätt är 
det ingen skillnad då och nu. 

De barn och ungdomar som Nora kommun ansvarar för bör vi också ta hand 
om i Nora, för vi har en bra verksamhet i Nora, om det inte finns särskilda 
vårdbehov som vi i Nora inte kan tillhandahålla." 

Gam illa Andersson Larsson (V), Tom Rymoen (M), Helena Vilhelmsson (G), 
Jan Larsson (-) , Anna Karlsson (S), Monika Aune (MP) och Ulla Bergström 
(S) yttrar sig. 
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Svar på fråga om konstgräsplaner 

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

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

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

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

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

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

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden 
om att då frågeställaren inte är tjänstgörande vid dagens sammanträde 
flyttas ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november 2017. 
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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 motioner 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. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Monica Aune 
(Mp) utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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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. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till beslut om granskning av partistöd för 2016 
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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 kommun medlemmarna. 

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. 
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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. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 
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Förlag till revidering av regler för partistöd 
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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 . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 
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Ljusnarsbergs kommuns ansökan om medlemskap i Nerikes 
Brandkår 

Nerikes Brandkår har överlämnat en skrivelse med anledning av att 
Ljusnarsbergs kommun har ansökt om medlemskap i Nerikes Brandkår. 

Under 2016 överlämnade Ljusnarsberg kommun en förfrågan till Nerikes 
Brandkår om möjligheterna att ansluta sin räddningstjänst till Nerikes 
Brandkår. 

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

Nerikes Brandkår bildades 1998 och då användes 1996 års bokslut som 
beräkningsgrund och referensår för fördelningstalen. Det gällde även när 
kommunerna Laxå, Askersund, Nora och Lindesberg senare gick med i 
kommunalförbundet. Siffrorna justerades därefter så att en riktig kostnadsbild 
togs fram för vad de faktiska kostnaderna var för respektive kommun. Syftet 
med detta är att få fram en riktig bild av nettokostnaderna så att respektive 
kommun betalar sin del, varken mer eller mindre. 

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

Vid möte den 16 juni 2017 beslutade direktionen för Nerikes Brandkår att 
föreslå medlemskommunerna att Ljusnarsbergs kommun får ingå som ny 
medlem i Nerikes Brandkår. 

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. 
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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 . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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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 . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 
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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 150000 kronor för att ta fram förSlag 
t ill 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 avsatta i 2017 års budget och tilläggsanslag behövs med 150 000 
kronor för 2017. 
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Under 2018 behövs 180 000 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 180000 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 (MP) bifall till utskottets förslag. 

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

Solveig Oscarsson (S) 
Rådstugugatan 15 
713 31 Nora 

Monika Aune (MP) 
Järle 107 
71391 Nora kommun 
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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. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) 
på att benämningen Nora Stad undersöks. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas mötet. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Jan Rylander, Rutger Ahlbeck (båda NP), Ove Göthlin, Conny Alfredsson 
(båda SO), Pia-Maria Johansson (LPo) och Tom Rymoen (M) reserverar sig 
till förmån för tilläggsyrkandet. 
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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 ~änster 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 
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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. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
bifall till kommunstyrelsen förslag. 

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

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslags
yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 
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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 
experlresurs 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 Nora 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 Nora 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. 
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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 fönmån för eget yrkande. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
bifall till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tom 
Rymoens yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Tom Rymoen, Henk Burgering och Eva Turesson (samtliga M) reserverar sig 
t ill förmån för Tom Rymoens yrkande. 
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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 kommunikationspolicy 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 M och ordföranden 
yrkar bifall till motionen . 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Eva Turesson 
CM) utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 
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Svar på motion 10/2012 om medborgarlörslagstävling 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 bam 
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. 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Eva Turesson (M) 
och Ulf Wilder (L) bifall till motionen. 

Ulla Bergström (S) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Eva 
Turessons med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
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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 (G), 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 

~ lMAr6 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-09-27 113 

Under kommunstyrelsen behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(e ), 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. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(e) bifall till motionen. 

Tom Rymoen (M) , Nils Holmberg (Kd), Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar 
bifall till Helena Vilhelmssons yrkande. 

Monika Aune (MP) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens förslag . 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Helena 
Vilhelmssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

tJ-., iU;IJ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

t.L .~t 
Utdragsbestyrkande 

Kf§ 82 
Vb § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-09-27 

dnr ks2017-122 

Sida 

114 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

David Stansvik M har avsagt sig uppdraget 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 

Protokollsutdrag tiJJ 

LCiVt-S::'~ re-( $ ~ 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf § 83 
Vb §2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr~desdatum 

2017-09-27 

dnr ks2017-122 

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

David Stansvik (Vl har avsagt sig uppdraget. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen samt 

Sida 

115 

att som ny ledamot väja Therese Hoikkala (Vl, Kungsgatan 6, 71331 Nora. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

eL- )1JU5 
Utdrags bestyrkande 

Kf § 84 
Vb § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-27 

dnr ks2017-122 

Sida 

116 

Godkännande av avsägelse som ersättare i beredningen för 
samhällsbyggnad t.o.m 2018 

David Stansvik M har avsagt sig uppdraget. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen. 

Ordföranden meddelar att då det inte finns något förslag till ny ersättare tas 
ärendet upp på valberedningens sammanträde den 15 november 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Kf§ 85 
Vb §4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-27 

dnr ks2017-122 

Sida 

117 

Godkännande av avsägelse som ersättare i Stiftelsen Ingrid 
Göthlins minne t.o.m 2018 

David Stansvik (V) har avsagt sig uppdraget. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen. 

Ordföranden meddelar att då det inte finns något förslag till ny ersättare tas 
ärendet upp på valberedningens sammanträde den 15 november 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag . 

I~ 
Protokollsutdrag till 

.S'-k~ 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf § 86 
Vb § 5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-27 

dnr ks 2017-122 

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

Jennika Landin (S) har avsagt sig uppdraget. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsägelsen samt 

Sida 

118 

att som ny ersättare välja Jonas Akerman (S) , Nävervägen 21 , 713 30 Nora. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

LG JtYb ~ 1)~~ 
~~U~t~dr;ag~S;be;s~~~~~an~d~e~~~---L--~~;=~ 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-09-27 119 

Kf § 87 dnr ks2017-122 

Godkännande av avsägelse som revisor för kommunstyrelsens 
verksamheter och eventuell fullmäktigeberedning t.o.m 2018 

Anna-Kay Törnqvist (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 

Ordförande meddelar att då det inte finns något förslag på ny revisor tas 
ärendet upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november 2017. 

I---,J7."u"7"st_e~..,.ar,...es..,.s,...;g"7"n--L~~_UJ1J6 ____ L-_~ __ :"----j Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-27 

Kf § 88 

Delgivningar 

2017-06. Individnämnden - Ej verkställa beslut kvartal 1, är 2017. 
(dnr ks2017-241) 

Sida 

120 

2017-09-15. Revisorerna i Nora kommun - Revisorernas bedömning av 
delärsrapport. (dnr ks2017-537) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

JUst~Sign .JJ.JJJ;6 ~ Protokollsutdrag till 

r-'U .. ~7.r=ag=s=be=s~=rn~an~d=e---------L------~~ 



s 

v 

M 

C 

SD 

MP 

NP 

L 

KD 

LPO 

S 

NORA 
KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 27/9 2017 
Ledamöter Närvarande Omröstning 

beslutande § 67 § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson 1 1 

Margaretha Eriksson 1 1 

Per Andreasson 1 1 

Monica Sundberg 1 1 

Kent Nilsson -
Camilla Sörman -
Hans Knutsson 1 1 

Eleonore Karlsson 1 1 

Håkan Boman 1 1 

Ulla Bergström 1 1 

Bror-Erik Israelsson 1 1 

Anna Karlsson 1 1 

Enar Moberg 1 1 

Camil1a Andersson larsson 1 1 

David Stansvik -
Therese Hoikkala 1 1 

Jan Larsson, (-l 1:e vice ordf 1 1 

Tom Rymoen 1 1 

Håkan Kangert -
Ewa Turesson 1 1 

Christer HäQQQvist -
Helena Vilhelmsson 1 1 

Marita Simpson 1 1 

Susanne Forsberg 1 1 

Andreas Vidlund -
Ove Göthlin 1 1 

Conny Alfredsson 1 1 

Ruben Wickenhäuser 1 1 

MonikaAune 1 1 

Bertil Roden -
Rutger Ahlbeck §§ 57-78 1 1 

Birgitta Borg, 2:< y;ce ordf -

John SundelI -
Pia-Maria Johansson 1 1 
Ulf Carlson, ordförande 1 1 
Antal 

26 14 12 



s 

V 

M 

c 

SO 

MP 

NP 

L 

KO 

LPO 

Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 27/9 2017 
Ersättare Närvarande Närvarande 

beslutande ej beslut-
1& ande I § 67 

Ja Nei Avs Ja 

Fredrik Noren 

Anita Rundqvist 1 1 

Sven erik Werner 1 1 

Berit Elgström 1 

Malak Rasuli 

Kjell Olov Ericson 

Jennika Landin 

Björn Folkesson 1 1 

Rickard Pettersson 

Jan Forslund 

Henk Buraerina 1 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand 

Vakant 

Jasmine Ivarsson 

Petra Käller 

Jan Rylander 1 1 

Lars-Erik Larsson 

Ulf W ilder 1 1 

Jens-Mikael Larsson 1 

Parisse Ekman 

Nils Holmbera 1 1 

Anna Berggren 

Göran Beroaren 

Antal 7 2 3 4 

Omröstning 

1& 
Nei Avs Ja Nei Avs 



Reservation 

Kommunfullmäktige 2017-09-27. Pkt 9. Förslag till bildande av 
Vätternvatten AB. 

Härmed skriftliga reservation mot beslutet. 

Grunder för reservationen 
1. Ofullständiga och otydliga uppdragsmål ger otydliga, svårtolkade resultat , oanvändbara 

resultat eller resultat som inte behöver utredas. då målet bestamts i förväg. 
2. Uppdragsbeskrivningen saknar vasentliga punkter. 
3. Synnerligen viktigt beslut i kommunfullmäktige ska kommunfulImaktige inte få information om 

förrM uppdraget om två - fyra år ar slutfört. 

Omständigheter i korthet 

Utredn ingsuppdraget ar att ta fram alternativ till Vatternvattnenprojektet. Utredningen ska ta fram vad 
som måste göras på kort sikt och vad som ar långsiktigt hå llbart i ett flergenerationsperspektiv utifrån 
investeringsbehov, ekonomi samt organisation . Utredningen ska ta hja lp av extern expertis. 

Vad som görs på kort sikt bestammer vasentl iga parametrar för vad som ar adekvat att göra i ett 
langre perspektiv. Tatar Nora och Linde lackorna i sina ledningsnat. så ar Noras vattenverks kapacitet 
idag tillräcklig för båda kommunerna. Behovet av ravatten minskar vasentl igt. 

För drygt ett år sedan tog fullmaktige i Nora och Lindesberg ett beslut om gemensamt huvud- och 
reservvatten för minst femtio år framåt. Förslaget till beslut var framtaget av Samhällsbyggnad 
Bergslagen. Att snarast genomföra det beslutet och utvardera effekten ar avgörande för vad som 
behöver göras i ett långsiktigt perspektiv. 

Flergenerationsperspektiv ar otydligt och olampligt. Flera generationer ar som minst 200 år. Ingen 
av de tolv myndigheter som har ansvar för vårt vatten stracker sig langre framåt an 80 år och flera har 
omfattande reservationer kring de sista trettio åren. 

Dricksvattenutredningen SOU 2016:32 pekar på att samhällsförändringens inverkan på vår til lgång på 
dricksvatten i kranarna är större an kl imatförandringen. Samhallsför<indringens utveckling finns inte 
med i uppdraget och inte heller avloppsfrågorna, som också lyfts fram av dricksvatten utredningen. 

Flera nödvändiga utredningsparametrar som finns med i Dricksvattenutredningen saknas . 

Däremot finns "organisation" med i uppdraget till Samhällsbyggnad Bergslagen. Ett i högsta grad 
otydligt begrepp och ett begrepp som standigt förMdras. Organ isation idag ar något helt annat an för 
femtio år sedan. Att idag utreda organisation om femtio - tvåhund ra år ar totalt ofruktbart. 

Mot ovanstående bakgrund reserverar jag mig mot beslutet. 

Nora 2017-1 0-02 

:A ~! U . I ._ . ) 

1~l~lbee o, 
l ' 
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