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Ks § 77 dnr KS2021-491 

lnriktningsbeslut förstudie Karlsäng 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en förstudie för att bygga en ny 
skola på Karlsängsområdet. Förstudien genomförs under 2022 och för 
uppdraget har en extern arkitektfirma, White arkitekter, upphandlats. 
Förstudien leds från Nora kommun via en styrgrupp med representanter 
från politisk majoritet och opposition, samt tjänstepersoner från Nora 
kommun och Nora fastigheter AB. Kommundirektören ansvarar för 
projektet vilket hålls samman av en intern projektledare. 

Till sin hjälp i arbetet med förstudien har arkitekterna en projektgrupp 
bestående av tjänstepersoner i berörda verksamheter och en bredare 
referensgrupp. 

Under våren har projektet fortlöpt enligt en klassisk "trattmodell" där alla 
behov identifierats och sorterats. Möjligt lösningar och alternativ har 
tagits fram och analyserats. Projektgruppen har också gjort en 
studieresa och tittat på liknande projekt för externa referenser. 
Styrgruppen har under arbetets gång värderat olika alternativ och fattat 
beslut om fortsatt inriktning. 

Förstudiens första fas är nu avslutad och projektorganisationen har 
landat i ett förslag till inriktningsbeslut för den fortsatta förstudien. 

Uppdraget var att göra en förstudie för att bygga en ny skola. Under 
utredningsfasen beslutade styrgruppen att även titta på möjligheterna att 
bygga om befintlig skolbyggnad. Ett flertal olika förslag till placeringar 
och varianter av båda nybyggen och ombyggen har värderats . 
Sammantaget markförhållanden, ekonomi, byggprocess och estetik har 
styrgruppen beslutat föreslå kommunstyrelsen att arbeta vidare med 
förslaget om en nybyggd skola utmed Parkgatan , enligt bilaga. 

Nästa del i förstudien är att, utifrån ett beslutat förslag, arbeta fram en 
programhandling. Programhandlingen beräknas vara klar till årsskiftet 
2022/2023 och ingår i beslutad budget för förstudien . 
Programhandlingen skall sedan beslutas av Kommunfullmäktige då den 
utgör grund för bygglovshandlingar och i nästa steg upphandling. 

Förslag till beslut 
Styrgruppen för Karlsängsprojektet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att i förstudien fortsätta utreda och upprätta programhandling för en 
nybyggd skola på Parkgatan. 

Protokollsutdrag till 
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Yrkande 
David Stansvik (V) , Jan Rylander (NP) och Pia-Maria Johansson (LPo) 
yrkar att ärendet ska återrmitteras för utredning av de ekonomiska 
förutsättningarna. 

Birgitta Borg (L) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) ställer först David Stansviks (V), Jan 
Rylanders (NP) och Pia-Maria Johanssons (LPo) återremissyrkande 
under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
David Stansvik (V) begär omröstning som genomförs. 

Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag och Nej-röst innebär att 
ärendet ska återremitteras. 

Ja-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M) , Susanne 
Forsberg (C), Anna Karlsson (S) , Ursula Steffensen (S), Kent Nilsson 
(S), Hans Knutsson (S), Birgitta Borg (L) och Bent Svensson (M) . 

Nej-röst lämnas av David Stansvik (V), Pia-Maria Johansson (LPo), Jan 
Rylander (NP), Conny Alfredsson (SO) och Bengt Magnusson (LPo) . 

Ordföranden finner att att ärendet ska avgöras idag med resultatet 9 Ja
röster mot 5 Nej-röster. 

Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen belsutar enligt 
Styrgruppen för Karlsängsområdets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i förstudien fortsätta utreda och upprätta programhandling för en 
nybyggd skola på Parkgatan. 

Reservationer 
David Stansvik (V), Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson 
(LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig skriftligt mot beslutet att 
avgöra ärendet idag. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 78 dnr KS2022-290 

Beställning av detaljplan 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-10 om en förstudie för byggande 
av en ny skola på Karlsängsområdet. Förstudiens första fas är nu 
avslutad och fas två, där programhanding skall upprättas, påbörjas 
under sommaren. För att kunna hålla tidplanen för uppförandet av en ny 
skola bör arbetet med att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område 
löpa parallellt med de kommande stegen i förarbetet. 

Styrgruppen föreslår därför att Kommunstyrelsen beställer en detaljplan 
för aktuellt område. 

Att bygga en ny skola medför konsekvenser på staden och dess 
utformning. Under förstudiens första fas har markområden i anslutning 
bedömts och föreslagits för kompletterande verksamheter, 
bostadsbyggande, parkeringar och grönområden. Styrgruppen föreslår 
därför kommunstyrelsen besluta att även beställa ett planprogram för 
Stadsdelen Karlsäng. 

Förslag till beslut 
Styrgruppen för Karlsängsprojektet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. att beställa ett planprogram för Stadsdelen Karlsäng, 
2. att beställa en detaljplan för skolområdet vid Karlsäng, samt 
3. att planerna beskostas via ansvar 20100 tillfälliga engångsresurser 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att beställa ett planprogram för Stadsdelen Karlsäng , 
2. att beställa en detaljplan för skolområdet vid Karlsäng, samt 
3 . att planerna beskostas via ansvar 20100 tillfälliga engångsresurser 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 79 dnr KS2022-298 

Uppsiktsplikt: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Ola Westin, förbundschef och Anders Ceder (S) , ordförande, träffar 
kommunstyrelsen. 

Några av de saker som diskuterades under mötet var: 

• Det har inte skett några större effektiviseringar av verksamheten 
sedan förbundet bildades, trots att flera kommuners förvaltningar 
slagits samman och bildat en gemensam. 

• Förbundets lokalförsörjning har setts över på senaste år, men det har 
varit en känslig fråga i de olika medlemskommunerna. 

• Det har inte skett några tillskott till förbundets ekonomi för att hantera 
funktioner som administration och ledning som tidigare inte fanns i de 
förvaltningar som slogs ihop till samhällsbyggnadsförbundet. 
Finansieringen av detta har skett från driftbudget. 

• Kommunerna har genom åren räknat upp kostnaderna för personal , 
men inte för övriga verksamhetsomkostnaderna. Det innebär i 
praktiken besparingar. 

• Funktionsbeskrivningarna har över tid inte varit viktiga för 
organisationen eftersom de inte har någon anknytning till resurser. De 
har endast anknytning till uppdrag, men inte till var vi är idag. 

• Underhållsplanerna har förbundet tidigare inte haft koll på, men de 
har sedan en tid arbetat med att uppdatera dem. Just 
underhållsplanerna är väldigt viktiga för att kunna återrapportera till 
medelmmarna om förbundet har kapacitet att uppfylla de lagkrav som 
styr verksamheten. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 80 dnr KS2022-298 

Uppsiktsplikt: Överförmyndarnämnden 

Gert Stark (S), ordförande och Anders Andersson, kanslichef träffar 
kommunstyrelsen. 

Några av de saker som diskuterades under mötet var: 

• Från årsskiftet har överförmyndaren gått ner från 4, 1 årsarbetare till 
3, 1 årsarbetare. En av handläggarna har har varit tjänstledig under 
hela 2022 till och med 31 januari 2023. Under den tiden har en vikarie 
anställts. 

• Verksamheten har nått upp till att granska 86 procent av 
årsräkningarna mot målet om att 90 procent av årsräkningarna ska 
vara granskade till den 15 oktober föregående år. 

• Det har gått att rekrytera goda män, men det börjar bli allt svårare i 
och med att det blir fler uppdrag och mer komplexa uppdrag som 
ställer högre krav på ställföreträdare. 

• Den 13 december gjorde Länsstyrelsen i Dalarna en tillsyn av 
överförmyndarnämnden Bergslagen och drog slutsatsen att 
verksamheten var god. 

• Behoven av god man har ökat under åren 2015-2018 på grund av 
ensamkommande barn, men sedan dess har behoven minskat. 

• Arsbudeten har minskat 2,68 miljoner till 2,4 miljoner kronor. 
överförmyndarnämnden gjorde för Noras del ett överskott för 2021. 

• Sannolikt kommer ett äskande till nästkommande år för inköp av en 
datamodul för att kunna hantera årsräkningar digitalt. 

• Under 2021 har överförmyndaren påbörjat arbetet med att införa e
tjänster och de kommer att börja införas under 2022. 

• Reglementet för överförmyndarnämnden ändrades under 2021 för att 
mandatperioden ska sammanfalla med övriga mandatperioder. Vid 
nästa mandatperiod kommer Nora att ha vice-ordförandeskapet i 
överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Uppsiktsplikt: Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Tommy Kragh (S) och Martin Lindström, förvaltningschef, träffar 
kommunstyrelsen. 

Några av de saker som diskuterades under mötet var: 

Sida 
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• Nöjd Kund Index (NKI) visar på en ökning för KNÖL från 62 till 68 i 
sammanvägt NKI. Nora har ökat mest från 57 NKI till 73 NKI. 

• Det har skett en minskning av miljöärenden som gör att det inte går 
att ta fram en statistiskt säkerställd NKI för det området. Det går inte 
heller att få ett statiskt underlag för NKI servering eftersom pandemin 
satte stopp för mycket av denna verksamhet under föregående år. 

• Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen ser att de behöver 
fokusera på kommunikations- och utvecklingsarbete internt och 
externt. 

• Förvaltningen arbetar nu med digitala arbetssätt, bland annat med 
nytt GIS-system och ny bygglovswebb. 

• Prognosen för året är ett resultat om -700 tkr vilket framförallt härör till 
kommunernas ambitionshöjningar när det gäller planärenden. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 82 dnr KS2022-298 

Uppsiktsplikt: Nora fastigheter AB och Nora bostäder AB 

Eva Henebäck, chef för Nora fastigheter AB och Nora bostäder AB 
träffar kommunstyrelsen. 

Några av de saker som diskuterades under mötet var: 

• Nora bostäder gjorde 2021 ett resultat före skatt på 2, 1 miljoner 
kronor. Det positiva resultatet beror delvis på att en bostadsrätt 
avyttrats. Den återstående bostadsrätten Nora bostäder har kommer 
att avyttras under hösten 2022. 

• Nora fastigheter visar för 2021 på ett resultat på 2,7 miljoner kronor 
bättre än budget. Det beror bland annat på intäkter från debitering av 
el och annat till hyresgäster samt försäljning av en bil. 

• Nora bostäder har en uthyrningsgrad på 99 procnet och har en 
omsättning på 120 lägenheter per år. Snittåldern på en hyresgäst är 
58 år och 48 procent över 65 år. 

• 1290 personer står i kö och över 500 bor inte i Nora. 
• Nora bostäder är fossilfria i den egna verksamheten. Verksamheten 

testar även att använda en biologisk process istället för ozon för att 
förbättre lukten i ventilation och soprum. Verksamheten tittar även på 
biologisk process för fettavskilning. 

• Verksamheten arbetar även med digitalisering för exempelvis digitala 
hyresavier, fastighetsstyrning , styrelseportal och Norabo som blir 
digitala. 

• Utmaningar är att det är ett litet bolag, har en liten andel av 
bostadsmarknaden, beståndets medelvärdeår och finansiella 
ställning. 

• Nora bostäder har inte något låneutrymme medan Nora fastigheter 
har 36 miljoner kronor i låneutrymme. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Uppsiktsplikt: Nerikes brandkår 

Per-Ove Staberyd, brandchef, träffar kommunstyrelsen. 

Några av de saker som diskuterades under mötet var: 

Sida 
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• Nerikes brandkår gjorde ett positivt resultat på 6, 7 miljoner kronor 
beroende på reavinster från placeringar. 

• Det är svårt att köpa in ny utrustning och nya brandbilar till 
verksamheten. Dels råder komponentbrist och dels har upphandlngar 
blivit överklagade vid inköp av brandbilar. 

• Totalt har Nerikes brandkår har 28 brandstationer varav två ligger i 
Nora kommun. 

• En utmaning för att få brandmän i beredskap är att ett av kraven för 
att vara brandman är att deltidsanställda måste arbeta på orten. 

• I snitt är det 10 händelser varje månad i Nora. 
• Brandkåren har ökat sitt fokus på att förhindra suicidförsök, vilket är 

något brandkåren ser ökar. 
• Brandkåren rycker också ut på larm om hjärtstopp och inleder hjärt

och lungräddning . 
• Antalet omkomna och skadade i trafiken har över tid blivit färre. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Förändrade behov inom förskolan 
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Under de senaste åren har ca 420 - 430 barn haft placering/ önskat 
plats inom barnomsorgen under höstterminen. De senaste åren har ett 
nedåt-
gående antal barn som ställt sig i kö till barnomsorgen och senast i 
januari 2022 så var antalet prognosticerat lågt. Nu är läget förändrat 
och i 
augusti är 422 barn inskrivna i förskolan och antalet förväntas öka . På 
grund av att förskolan reducerats med två avdelningar, med anledning 
av ett förväntat lägre antal barn , kommer läget att bli ansträngt 
eftersom barnantalet ökat. Nora kommuns förskolor har ett generellt 
riktmärke där antalet barn per avdelning är 16 barn under höstterminen, 
och stiger därefter till 18 barn per avdelning under vårterminen. Hösten 
2022 är snittet redan i augusti 17 barn per avdelning . Det finns ett ökat 
behov av förskoleplatser och ett behov av utveckling av befintliga 
förskolor respektive byggnation av nya förskolor, bland annat i och med 
ny bostadsbebyggelse och inflytt av familjer. Det som behöver göras nu 
först är att utreda den akuta situationen och lösa den, för att därefter 
fortsätta utreda hela grundskolsituationen p,å ett större plan och på 
längre sikt. 

På grund av det förväntade akuta läget efter årsskiftet 2023 vill 
skolchefen redan nu få i uppdrag att utreda lösningar för förskolan för 
att bibehålla ett generellt normalt barnantal per avdelning inom Nora 
kommuns verksamhet. Förskole-/skolutredning pågår sedan tidigare 
inom kommunens ordinarie verksamhet, detta är en del av den 
utredningen och denna del behöver lösas akut och redovisas hösten 
2022. 

Förslag till beslut 
att Barn- och ungdomsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 
att bevilja skolchef att utreda lösningar för att bibehålla generellt 
normalt barnantal per avdelning inom Nora kommuns förskolor, och att 
presentera förslag till lösning för KS under hösten 2022. 

Ledamöterna föreslår att utredningen innefattar uppgifter om effekt av 
att redan till hösten utöka förskoleplatserna med två avdelningar, samt 
att ekonomisk redogörelse tas fram inom ramen för den specifika delen 
av utredningen. 

Protokollsutdrag till 
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1. att bevilja skolchef att i befintlig förskole-/skolutredning utreda 
lösning för den akuta situationen med förskoleplatser inom Nora 
kommuns förskolor, 

2. att utredningen specifikt tar fram på förslag för förskola med två 
moduler med totalt två avdelningar, 

3. att presentera förslag till lösning inklusive ekonomisk redogörelse 
för Kommunstyrelsen under hösten 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Solveig Oscarsson (S) yrkar att beslutspunkt 2 från Barn- och 
ungdomsutskottets förslag stryks. 

Propositionsordning 
Ordföranden Solveig Oscarsson (S) finner att det finns ett förslag till 
beslut, det vill säga Barn- och ungdomsutskottets förslag reviderat enligt 
Solveig Ocarssons (S) yttrande och ~tt kommunstyrelsen beslutar enligt 
detta. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja skolchef att i befintlig förskole-/skolutredning utreda 
lösning för den akuta situationen med förskoleplatser inom Nora 
kommuns förskolor, 

2. att presentera förslag till lösning inklusive ekonomisk redogörelse 
för Kommunstyrelsen under hösten 2022. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-06-15 132 

Ks § 85 dnr KS2022-039 

Kommundirektören informerar 

Statsbidrag för sjuksköterskor 
Troligen får kommunen också statsbidrag för att ha minskat antalet 
timanställda. 
Kommunen har blivit beviljade 2,8 miljoner i bidrag för satsningen på 
Kottaberget. Det ger full kostnadstäckning för kommunen. 
Nora kommun och övriga kommuner i området har blivit prioriterd som 
Leaderområde. 
Vi har en e-tjänsteportal som precis lanserats. 
Kiosken på Alntorpsö ska skötas i kommunal regi som öppnar under vecka 
27. 
Vaktmästarsidan kommer att stärkas upp för att täcka upp den verksamhet 
som praktikenheten tidigare gjort. 
När det gäller byggnationen av vård- och omsorgsboendet Rosen är 
kommunen nu framme vid samverkan av projektet. 
Vassklippning är beställd av Lärkedammen. 
Ny lag träder i kraft 1 juli för flyktingmottagande riktat till kommuner. Nora 
kommun har fått ett anvisningsantal av 32 platser. Lagen säger att 
kommunen har ansvar att ordna eget boende åt flyktingar. Kommunen har 
en månad på sig att lösa en anvisning . Kommunen jobbar för fullt för att få 
fram avtal för boenden. Skolorganisationen behöver också förbereda sin 
organisation för att ta emot fler barn . 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Delgivningar 

1 2022-04-12. Hällefors kommun - Framtida organisation av verksamheter 
inom Samhällsbyggnad Bergslagen, dnr KS20/00014. KS2020-068. 

2 2022-04-22. Ljusnarsbergs kommun - Framtida organisation av 
verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen. KS2020-068. 

3 2022-04-25. Lindesbergs kommun - Framtida organisation av 
verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen. KS2020-068. 

4 2022-04-06. Länsstyrelsen Örebro län - Beslut om bifall med villkor för 
LOVA - bidrag till projektet Sågbladsdammen. 
Samhällsbyggnadsförbundet beviljas med högst 863 969 kronor till 
lokala vattenvårdsprojektet Sågbladsdammen. KS2021-091 . 

5 2022-05-04. Lindesbergs kommun - Taxa för tillsyn av individuell 
mätning och debitering IMD. KS2021-584. 

6 2022-04-14. Revisorerna - Information från revisorerna i Nora kommun. 
KS2022-061. 

7 2022-04-28. Svar till revisorerna angående måluppfyllelse. KS2022-061. 

8 2022-04-28. Länsstyrelsen i Örebro län - Tillstånd för tävling på väg och 
offentlig tillställning: NGS Bergslagen den 20 augusti 2022. KS2022-076. 

9 2022-04-19. Länsstyrelsen i Örebro län - Tillstånd till tävling på väg och 
offentlig tillställning: Noratrofen 2022 inom Hällefors och Nora 
kommuner, Örebro län. KS2022-079. 

10 2022-04-22. Ljusnarsbergs kommun - Avfallsplan 2022-2026. KS2022-
081. 

11 2022-05-04. Lindesbergs kommun - Avsägelse och fyllnadsval efter Ken 
Karlsson (S) som vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. KS2022-118. 

12 2022-04-26. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om arkeologisk 
förundersökning inom kvarteret Väduren i Nora kommun . KS2022-211. 

13 2022-04-27. Skolverket - Statsbidrag till skolhuvudmän för höjda löner 
till lärare och vissa andra personalkategorier bidragsåret 2022/23. 
KS2022-219. 

14 2022-05-03. Synskadades riksförbund - skrivelse om höj kvaliten på 
rehabiliteringen för synskadade. KS2022-235. 

Protokollsutdrag till 
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15 2022-05-03 . SOFI NT - Årsredovisning 2021 . KS2022-236. 

16 2022-05-03. Kulturrådet - Statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan , 
Skapande skola, läsåret 22/23. KS2022-237. 

17 2022-05-04. Region Örebro län - protokoll till Specifikt samverkanråd för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning . KS2022-05-04. 

18 2022-04-26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Mötesprotokoll 
2022-04-20. PostregKS. 

19 2022-04-26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Beslut att 
godkänna månadsuppföljning mars 2022. PostregKS. 

20 2022-05-02. Bergslagens överförmyndarnämnd -
Sammanträdesprotokoll 2022-04-20. PostregKS. 

21 2022-05-06. Lindesbergs kommun -Ansökan om bidrag Leader 
Bergslagen. PostregKS. 

22 2022-05-11 . Region Örebro län - Protokoll Specifika samverkansrådet 
för kultur 2022-04-22. PostregKS. 

23 2022-05-12. Kulturrådet - Nora kommun beviljas 597 500 kronor i 
statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. KS2022-
257. 

24 2022-06-08. Ljusnarsbergs kommun - Eventuell avtalssamverkan med 
kommunerna i norra Örebro län rörande gemensamma personliga 
ombud. KS2022-126. 

25 2022-05-19. Laxå kommun - Protokoll Årsredovisning 2021 Nerikes 
Brandkår. Dnr KS2022-135. 

26 2022-05-23. Ljusnarsbergs kommun -Årsredovisning 2021 och 
revisionsberättelse Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. KS2022-
176. 

27 2022-05-23. Ljusnarsbergs kommun - Förslag till taxa för 
markåterställningsarbeten för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommun, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. KS2022-177. 

28 2022-05-24. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Beslut att 
godkänan lägesrapport april 2022. PostregKS. 

29 22022-06-08. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll för 
sammanträde 2022-05-25. PostregKS. 

Protokollsutdrag till 
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30 2022-06-02. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Beslut § 110. 
Nora Sensnäs 1: 1 Beslut att anta detaljplan för del av Stensnäs 1: 1 i 
Nora, Nora kommun . KS2019-471. 

31 2022-05-19. Revisorerna - Revisionsrapport över årsredovisning 2021 . 
KS2022-061 . 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Informationen tas till protokollet. 

Protokollsutdrag till 
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1 Beslut om begagnande av offentlig plats. 2022-01-04 till 2022-03-
28. Dnr: KS2022-019. Delegat: Inger Multanen. 

2 Beslut om startrapport för investering för diskmaskin Södra Haga 
förskola. 2022-03-22. Dnr: KS2022-027. Delegat: Solveig 
Oscarsson . 

3 Beslut om startrapport brandutrymningsväg biblioteket. 2022-03-
29. Dnr: KS2022-027. Delegat: Solveig Oscarsson . 

4 Beslut om startrapporter för investering för kvalitetshöjande 
åtgärder, Sindergränd, Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp, 
Esstorp tryckreducering, Mindre VA-anläggningar. 2022-03-22 . 
Dnr: KS2022-027. Delegat: Solveig Oscarsson. 

5 Beslut om startrapporter för investering reinvestering väg och 
gatubelysning, medborgarförslag KS2017-627 Smedjan. 2022-
04-25. Dnr: KS2022-027. Delegat: Solveig Oscarsson . 

6 Beslut om startrapporter för renovering servicehus Trängbo, 
Utbyte av EL-matning Trängbo. 2022-05-04. Dnr: KS2022-027. 
Delegat: Solveig Oscarsson . 

7 Beslut om upplåtelse av allmän platsmark 2021-10-15 till 2021-
11-30. Dnr: KS2022-064. Delegat: Sabina Elisson, Servicechef 

8 Beslut om upplåtelse om allmän platsmark 2022-01-21 till 2022-
04-22. Dnr KS2022-064. Delegat: Sabina Elisson, Servicechef 

9 Beslut om bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag . 2022-05-09. 
KS2022-059. Delegat: Zerit Beraki, controller 

10 Beslut om upphandlingskontrakt 2022-02-08. KS2022-232. 
Delegat: Peter Warman, ekonomichef. 

11 Beslut om tecknande av avtal januari 2022. 2022-01-03 till 2022-
01-26. KS2022-045 . Delegat: Christina Landoff, kommundirektör. 

12 Beslut om tecknande av avtal februari 2022. 2022-02-16 till 2022-
02-24. KS2022-045. Delegat: Christina Landoff, kommundirektör. 

13 Beslut om upplåtelse om allmän platsmark. 2022-01-21 till 2022-
04-22. KS2022-019. Delegat Sabina Elisson, servicechef. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anmälan tas till protokollet. 

Protokollsutdrag till 



Vänsterpartiet, Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiet reserverar sig 

mot beslut i kommunstyrelsen rörande Karlsängskolan datum 22-06-15 

Enligt arbetsordning ska handlingar till kommunstyrelsen skickas ut en vecka i förväg för att beslut 

ska kunna förankras i partierna och genomläsning av handlingar ska kunna ske. I detta fall kom lades 

handlingarna ut på nätet måndag den 13 juni sen eftermiddag. Materialet saknar helt ekonomiska 

analyser i vilket härad kostnaderna beräknas till. 

Det finns en maxbudget som inkluderar samtliga kostnader såväl skyddsrum, eventuella rivningar, 

inventarier etc. Det framkommer inte i materialet om de föreslagna alternativen håller budget eller 

ej. 

Inte heller genom att materialet kommer ut så sent har det kunnat diskuterats och förankrats i 

partierna . 

Skolan är ett av de största åtagandena som kommunen kommer göra inom lång tid framåt och det 

kommer påverka hela vår ekonomi i kommunen. 

Därav bör även ärendet gå till kommunfullmäktige 

Med anledning av ovan yrkade vi på återremiss och reserverade oss då ärendet inte 

återremitterades. 

1□~~s~OWIJ(.-ajJ ~ 

Vä nste rpa rtiet 

Bengt Magnusson 

Landsbygdspartiet oberoende 
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