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NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-06-13 

Kf § 41 dnr 2018-087 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen presenterar revisorernas planering för 
kommande granskningar. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 

Sida 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-13 63 

Kf§ 42 dnr ks2018-321 

Motion 2/2018 om porrfilter 

Helena Vilhelmsson (e) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

att Nora kommun inför porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

~ifZ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-13 64 

Kf § 43 dnr ks2018-335 

Motion 3/2018 om äldreboende i Järnboås 

Helena Vilhelmsson (C) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

att ett långsiktigt arbete startas med att förbereda och planera ett anpassat 
boende för äldre i Järnboås. Syftet ska vara att skapa bygg klar mark 
antingen via ett detaljplanerat område eller andra nödvändiga åtgärder. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-06-13 65 

Kf§44 dnr ks2018-265 

Interpellation om nya Karlsängskolan 

Håkan Kangert (M) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
med anledning av fullmäktiges beslut att bygga ny högstadieskola. 

Den finansieringsplan som redovisades för kommunstyrelsen visar att det 
inte finns tillräcklig finansiering för att fullfölja bygget. Det saknas 
ca 200 miljoner kronor. 

Hur ska investeringsplanerna för perioden 2018-2020 finansieras? 

Den nya skolan är ett stort och komplicerat projekt såväl tekniskt, ekonomiskt 
som administrativt. Dessutom ska kommunen även bland annat investera i 
ombyggnad av Tullbackagården, Hagbydammen, kvarteret Rosen samt 
reningsverket. 

När det gäller skolan är Nora kommunkoncern både byggherre och framtida 
hyresgäst. 

Hur kommer samspelet och styrningen av projektet att gå till? 

Har Nora kommun och Nora Fastigheter såväl den kompetens och lednings-
kapacitet som fordras? . 

Hur kommer den politiska organen att involveras i styrning och besluts
fattande? 

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kommunen och fastighetsbolaget? 

Hur kommer det faktum att det finns skyddsrum under den nuvarande skolan 
att påverka utformning och kostnader? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att hon besvarar interpellationen pa 
fullmäktiges nästa möte, den 26 september 2018. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-06-13 66 

Kf§4S dnr ks2018-323 

Fråga om Länspendeln 

Birgitta Borg (L) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

Under förra året genomfördes en ny utredning om länspendeln till en kostnad 
av 300 000 kronor där Nora kommun stod för 100 000 kronor. Resultatet av 
utredningen skulle redovisas under våren 2018. 

Varför har utredningen inte redovisats? 

När kan vi förvänta oss få ta del av resultatet? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

Man var överens om en extra utredning. Konsulten som anlitades blev sjuk 
och en ny konsult fick avsluta arbetet. Fördröjningen är bara alt beklaga. 

Resultatet kommer att hanteras direkt i höst. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrl<ande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-06-13 67 

Kf § 46 dnr ks2018-273 

Medborgarförslag 1/2018 om belysning vid busshållplatsen i 
Stadra 

Magnus Wetterholm med flera överlämnar förslaget. 

Det finns belysning utmed vägen Stad ra skogsby upp till Koppartorp men 
ljuset räcker inte ner till hållplatsen vid korsningen Stad ra skogsby och 
Stad ra gård1Stadra teater. Närmaste påstigningspunkt är ca 40 meter från 
påstigningsplatsen mot Nora. Flera boende upplever det som obehagligt och 
osäkert vid av- och påstigning och vid ut- och infart i korsningen. Särskilt när 
det är mörkt ute. 

Förslagsställarna föreslår: 

att befintlig belysning vid vägen Stadra-Koppartorp kompletteras med en 
ljusstolpe närmare busshållplatsen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Kf§ 47 dm ks2018-293 

Medborgarförslag 2/2018 om trafiksäkerhetsåtgärder på 
Vagnmakargränd 

Jörgen och Marianne Eklund överlämnar förslaget. 

Sida 
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Det är alldeles för många som inte håller 30 km/timmen på Vagnmakargränd. 
Dessutom är det vuxna som cyklar på trottoaren. 

Förslagsställarna föreslår: 

att Vagnmakargränd blir enkelriktad eller att man sätter dit vägbulor samt 

att det sätts upp skyltar som informerar om vad som gäller. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag tiJJ 
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Kf § 48 
Ks § 78 
Su § 35 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

dnr ks2017-246 

Svar på motion 2/2017 om brandsäkerhet hos brukare 

Sida 
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Håkan Kangert (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 19 april 2017, 
§ 17. Ledningsutskottet beslutade den 10 maj 2017 överlämna motion 
2/2017 rörande brandsäkerhet hos brukare i hemtjänsten till kommunchefen 
för beredning. Motionärens förslag är att kommunen rutinmässigt inventerar 
och analyserar brandrisker hos brukare i hemtjänsten och att vidta åtgärder 
för att minimera brandrisken och personskador när brand uppstår. 

Vad en kommun är skyldig att utföra regleras utifrån flera lagar. Det ligger 
även ansvar på den enskilde och på fastighetsägaren när det gäller brand
skydd. Kommunen och hemtjänsten genomför i dag kartläggning och 
identifierar brukare i risk men detta arbete kan utvecklas. 

Motionären lyfter ett viktigt ämne. Nora kommun kan ta steg framåt i det 
förebyggande arbetet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 
har gett ut en vägledning för individanpassat brandskydd. Nora kommun bör 
använda MSBs vägledning och goda exempel från andra kommuner. 

Genom att utveckla det förebyggande arbetet med grund i MSBs vägledning 
når kommunen en bredare målgrupp. 

I svaret föreslås avslag på motionen samt att kommunstyrelsens får i 
uppdrag att påbörja ett arbete för förstärkt brandskydd utifrån Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps vägledning "Brandsäker bostad för alla -
vägledning för individanpassat brandskydd" i samverkan med räddnings
tjänst och fastighetsägare. 

Under socialutskottets behandling av ärendet yrkar Håkan Kangert (M), 
Pia-Maria Johansson (LPo), John SundelI (KO) och ordförande Jonas 
Akerman (S) på att motionen ska anses besvarad. 

Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut på andra att-satsen. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut nämligen att första 
att-satsen ändras till att anse motionen besvarad samt bifall till andra 
att-satsen. 

Protokollsutdrag till 
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2018-06-13 70 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete för förstärkt brand
skydd utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning 
"Brandsäker bostad för alla - vägledning för individanpassat brandskydd" 
i samverkan med räddningstjänst och fastighetsägare. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet tackar Håkan Kangert (M) 
för svaret. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-06-13 71 

Kf§ 49 dnr ks2015-401 

Slutrapport, beredningen för samhällsbyggnad 

Beredningens ordförande, som också är fullmäktiges ordförande, överlämnar 
slutrapporten. 

"Från början var vi lite osäkra på beredningens arbete då direktiven är väldigt 
breda. Detta löste sig snart då vi blev referensgrupp till Översiktsplanen, 
Grönstrukturplanen samt Miljöplanen. 

Beredningen hade sitt första möte 2016-02-03 där vi fick en genomgång av 
översiktsplanen och en preliminär tidsplan för detta. På nästa möte fick vi en 
dragning av grönstrukturplanen och miljöplanen. Beredningen beslutade då 
att koncentrera sitt arbete på översiktsplanen och tidsschemat som 
presenterades var ganska snävt. 

Det är Kristina Grape, KLARA arkitekter som varit projektledare för 
revideringen av översiktsplanen för Nora kommun. Hon har varit med på de 
flesta av våra möten och också sammanställt olika förslag/synpunkter från 
när översiktsplanen varit på utställning och remiss. 

Beredningen har till dags datum haft nio möten. Det har varit varierande 
uppslutning. När det var som mest intensivt med översiktsplanen så var 
närvaron som högst. Diskussionerna har varit många och ibland livliga men 
också mycket givande. Det många konstaterat är att vi i beredningen haft 
mycket att läsa in och ta ställning till på relativt kort tid , det har ansetts som 
lätt stressande. 

På vårt senaste möte, inför denna slutrapport så framkom en del frågor. 
- Vem kommer att behandla översiktsplanen kommande mandatperiod? 
- Kommer beredningarna överhuvudtaget att vara kvar? 
- Bör man se över direktiven för beredningarna? 
- Vid inläsning av mycket material måste det tas hänsyn til l detta vid 

tidsplaneringen. 

Sammanfattningsvis vill jag tacka alla som deltagit på våra möten för en god 
stämning, konstruktiva synpunkter och en bra dialog." 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-06-13 

dnr ks2018-169 

Arsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår 

Direktionen har den 7 mars 2018, § 3, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår samt 

Sida 
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att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
år 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 51 
Ks § 59 
Lu § 31 
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Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

dnr ks2018-186 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
elektroniska cigaretter och påfyllnads behållare 

Kommunen utför tillsyn enligt 26 paragrafen lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. Enligt 46 paragrafen, samma lag, får kommunen ta 
ut en avgift för detta. Det är Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som 
utför tillsynen för kommunerna Hällefors, Lindeberg, Ljusnarsber och Nora. 
Avgiften används till finansiering av tillsynen. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att den som bedriver 
anmälningspliktig verksamhet med försäljning av elektronikska cigaretter 
och eller påfyllningsbehållare ska betala en avgift på 1 500 kronor per år. 
Avgiftens storlek stämmer överens med avgiften för tillsyn enligt 
tobakslagen. 

Avgiften tas ut i efterskott och betalningen sker till Samhällsbyggnads
nämnden Bergslagen. 

Under utskottets behandling av ärendet ställs ett antal frågor. Utskottet 
enas om att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut och att bjuda in 
representanter för nämnden för att besvara frågorna. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska betala en årlig 
tillsynsavgift på 1 500 kronor samt 

att avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari att återremittera ärende till 
Samhällsbyggnadsförbundet för att utreda tidsfaktor innan insats sker, om 
det kan handla om egenmäktigt förfarande samt att tydliggöra 
betalningsansvaret. 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har den 29 mars 
kompletterat ärendet med svar utifrån fullmäktiges återremiss. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen anser att det är en skälig avgift med 
2 000 kronor för bärgning till uppställningsplats eller skrotning, 2 500 kronor 
för bärgning med TMA (energiupptagande skydd) samt 50 kronor per dygn 
för fordon uppställt på uppställningsplats. Avgifterna motsvarar den kostnad 
förbundet har för dessa ärenden. 

Tidsfaktorn är reglerad i 2 paragrafen förordning om flyttning av fordon i 
vissa fall av (1982:198) och bemyndigandet att en kommun får flytta fordon 
regleras i paragraferna 16 och 17. En fordonsägares ersättningsskyldighet 
regleras i paragraf 13 i samma förordning. 

Med detta kompletterande svar föreslår Samhällsbyggnadsförbundet att 
kommunfullmäktige i Nora kommun antar förslag till reviderad taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt 
skrotning av fordon samt 

att taxan ska gälla från och med 1 juli 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Arsredovisning 2017 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
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Direktionen har den 29 mars 2018, § 47, behandlat årsredovisning 2017 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i medlemskommunema att godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2017 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

dnr ks2018-217 

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen för år 2017 
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Revisorerna har granskat verksamheten för år 2017 och avlämnat en 
revisionsberättelse. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Revisorerna skriver i sin rapport att granskningen inte fullt ut har kunnat 
utföras enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. 

Revisorerna tillstyrker ändå att kommunfullmäktige beviljar direktionen och 
dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2017. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja förbundsdirektionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen ansvarsfrihet för år 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M), Ulla Bergström (S), Hans 
Knutsson (S) och John SundelI (KD) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Rutger Ahlbeck 
(N P) på 

a) att kommunfullmäktige uppmanar direktionen för Samhällsförbundet 
Bergslagen att ge revisorerna tilläggsanslag för år 2018 

b) att det svar och den plan för att åtgärda bristerna som ska lämnas till 
revisorerna också delges fullmäktige 

c) att de åtgärder som direktionen genomför för att åtgärda bristerna delges 
fullmäktige var tredje månad. 

Ove Göthlin (SO) yrkar på att direktionen var tredje månad redovisar till 
fullmäktige vilka åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa så länge 
bristerna, enligt revisorernas rapport, finns rörande det finansiella målet och 
verksamhetsmålet. 

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

Rutger Ahlbeck yrkar också på, d), att förbundsordningen ändras så att 
revisorernas arvode i Samhällsförbundet Bergslagen bestäms av de fyra 
kommunernas fullmäktigepresidier. 

John SundelI (KO), Solveig Oscarsson, Hans Knutsson (båda S) och Jan 
Larsson (-) yttrar sig utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige ajourneras under ca 20 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Rutger Ahlbecks första tilläggs
yrkande, dvs a), och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Följande omröstningsproposition föreslås vilken godkänns. De som bifaller 
tilläggsyrkandet röstar ja och de som avslår detsamma röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att fullmäktige avgivit 6 ja-röster, 
19 nej-röster och två ledamöter avstod. Kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkandet. 

Rutger Ahlbeck reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på Rutger Ahlbeck andra tilläggs
yrkande, dvs b), och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Följande omröstningsproposition föreslås vilken godkänns. De som bifaller 
tilläggsyrkandet röstar ja och de som avslår detsamma röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att fullmäktige avgivit 8 ja-röster och 
19 nej-röster. Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer också proposition på Rutger Ahlbeck tredje tilläggs
yrkande, dvs c), och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Följande omröstningsproposition föreslås vilken godkänns. De som bifaller 
tilläggsyrkandet röstar ja och de som avslår detsamma röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att fullmäktige avgivit 6 ja-röster, 
20 nej-röster och en ledamot avstod. Kommunfullmäktige avslår tilläggs
yrkandet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån för tilläggyrkande. 

Ordföranden ställer också proposition på Rutger Ahlbecks fjärde tilläggs
yrkande, dvs d), och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Ove Göthlins tilläggsyrkande och 
finner att det avslås. 

Ove Göthlin och Conny Alfredsson (båda SO) reserverar sig till förmån för 
tilläggsyrkandet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna 

att bevilja förbundsdirektionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen ansvarsfrihet för år 2017 samt 

att förbundsordningen ändras så att revisorernas arvode i Samhällsförbundet 
Bergslagen bestäms av de fyra kommunernas fullmäktigepresidier. 

Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M), Ulla Bergström (S), Hans 
Knutsson (S) och John SundelI (KO) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
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Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 

Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunen anta två 
nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för 
exploateringsavtal. 

Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning av kommunens 
mark och vid exploatering av annans mark. Det ska i riktlinjerna framgå för 
byggherrar/exploatör vilka förutsättningar och krav som kommunen ställer. 
Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna är vägledande 
vilket innebär att riktlinjerna inte är bindande, varken för kommunen själv 
eller för de byggherrar/exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med. 

Kommundirektören har initierat att förslag till riktlinjer tas fram. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till mindre 
utökning av verksamhetsområden vatten och avlopp, 
Nora kommun 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommun
fullmäktige att anta förslag till mindre utökningar av verksamhetsområden för 
vatten och avlopp inom kommunen. 

J enlighet med beslut av kommunfullmäktige den 11 juni 2014, § 94, ska 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samla ihop eventuella mindre 
utvidgningar av VA-nätet och presentera dem för beslut i kommunfullmäktige 
en gång per år. Dessa utökningar kan utgöras aven eller flera fastigheter. 

Direktionen föreslår kommunfullmäktige att godkänna mindre utökningar av 
verksamhetsområdena Lejonbacken och Nedre Alntorp. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat ärendet på 
direktionsmöte den 2 mars 2018, § 37. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till mindre utökningar av verksamhetsområden inom 
kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Aktieägartillskott i samband med utrangering av Karlsängskolan 
(nedrivning) 

I samband med att den gamla Karlsängskolan rivs måste Nora Fastigheter 
göra en nedskrivning motsvarande värdet på skolan. Nedskrivningen 
kommer reducera bolagets egna kapital vilket medför att Nora kommun 
behöver tillskjuta medel i form av aktieägartillskott. 

Aktieägartillskottet finns med i den kalkyl som förelåg kommunfullmäktiges 
beslut om nybyggnation den 18 april 2018 och innebär således ingen 
förändring av ramen om 360 miljoner kronor som kommunfullmäktige 
fastställde. 

Då tidpunkt för rivningen inte är fastställd går det inte att fastställa storleken 
på nedskrivningen och därför heller inte storleken på aktieägartillskottet. 
Ekonomichefen föreslår därför att aktieägartillskott utbetalas med mot
svarande belopp som det nedskrivningsbehov som uppstår i Nora 
Fastigheter AB:s redovisning samt att det därefter sker årsvisa utbetalningar 
av aktieägartillskott motsvarande den årliga nedskrivningen till följd av 
rivningen av gamla Karlsängskolan. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att aktieägartillskott utbetalas med motsvarande belopp som det 
nedskrivningsbehov som uppstår i Nora Fastigheter AB:s redovisning 

att utbetalning av 2018 års aktieägartillskott görs direkt efter kommun
fullmäktiges beslut rörande byggnation av ny högstadieskola samt 

att det därefter sker årsvisa utbetalningar av aktieägartillskott motsvarande 
årlig nedskrivning till följd av att gamla Karlsängskolan rivs. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
på att att-sats 3 i kommunstyrelsens förslag kompletteras med " ... gamla 
Karlsängskolan riv, avyttras eller annan åtgärd vidtas". 

Pia-Maria Johansson (LPo), Helena Vilhelmsson (C) och Rutger Ahlbeck 
(N P) yrkar bifall till yrkandet. 

Rutger Ahlbeck yrkar också på att att-sats 2 i kommunstyrelsens förslag 
ändras till följande lydelse: "att utbetalning av 2018 års aktieägartillskott görs 
direkt efter kommunfullmäktiges beslut rörande rivning av befintlig 
högstadieskola" 

Pia-Maria Johansson yrkar bifall till Rutger Ahlbecks ändringsyrkande. 

Monica Sundberg och Camilla Sörman (båda S) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag. 

Bror-Erik Israelsson, Anna Karlson (båda S) och Jan Larsson (-) yttra sig 
utan att framföra några egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens första och tredje 
att-satser och finner att de bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens andra 
att-sats mot Rutger Ahlbecks ändringsyrkande och finner att kommun
styrelsens förslag bifalls. 

Ove Göthlin, Conny Alfredsson (båda SO), Jan Rylander, Rutger Ahlbeck 
(båda NP) och Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån för 
ändringsyrkandet. 

Ordföranden ställer också proposition på Tom Rymoens ändringsyrkande 
och finner att det avslås. 

Ove Göthlin, Conny Alfredsson, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck, Pia-Maria 
Johansson, Tom Rymoen, Ewa Turesson (båda M), Helena Vilhelmsson, 
Susanne Forsberg (båda C), John SundelI (KO) och Birgitta Borg (L) 
reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att aktieägartillskott utbetalas med motsvarande belopp som det 
nedskrivningsbehov som uppstår i Nora Fastigheter AB:s redovisning 

att utbetalning av 2018 års aktieägartillskott görs direkt efter kommun
fullmäktiges beslut rörande byggnation av ny högstadieskola samt 

att det därefter sker årsvisa utbetalningar av aktieägartillskott motsvarande 
årlig nedskrivning till följd av att gamla Karlsängskolan rivs. 

Protokollsutdrag till 
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Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för 
budgetåret 2019 och planåren 2020-2021. 

Nora kommuns antagna vision och övergripande mål som antogs av 
kommunfullmäktige den 13 december 2017 är riktvärden i budget
processen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till budgetanvisningar inför budgetåret 2019 
och planåren 2020-2021. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen 
(M), Jan Larsson (-) och Solveig Oscarsson (S) utan att framföra några egna 
yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag gällande 
utökad tid för byggnation av reservvattenledning 
Nora-Lindesberg 

Lindesberg och Nora tog under hösten 2016 beslut om att bygga en reserv
vattenledning mellan Rya vattenverk och Nora verksamhetsområde. I avtalet 
fördelades investeringskostnaderna under åren 2017-2019. 

Projektet överklagades under 2017 vilket lett till en del förseningar i projektet 
Det ökade investeringsbehovet i såväl Nora som Lindesberg har dessutom 
lett till att, inför äskningen för 2019, har investeringen delats upp på två år 
istället, 2019 och 2020. 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår därför 
kommunfullmäktige i Nora och Lindesberg att förlänga byggtiden vilket 
innebär att byggnationen kommer att flyttas fram till 2019-2020. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag om utökad tid för byggnation av reservvattenledningen 
mellan Nora och Lindesberg vilket innebär att byggnationen flyttas fram till 
2019-2020. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att befintligt avtal ska ses över. 

Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande och finner 
att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att avtalet ses över i syfte att Ryavattnet ska vara 
reservvatten till Bälgsjön. 

Ove Göthlin (SO) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Hans Knutsson, Solveig Oscarsson (båda S), John SundelI (KO), 
Tom Rymoen (M) och Birgitta Borg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag . 

Camilla Andersson Larsson (V), Helena Vilhelmsson (C), Jan Rylander (NP) 
och John SundelI (KO) yttrar sig utan att framföra några egna yrkanden. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag om utökad tid för byggnation av reservvattenledningen 
mellan Nora och Lindesberg vilket innebär att byggnationen flyttas fram 
till 2019-2020. 

Pia-Maria Johansson, Jan Rylander (NP), Conny Alfredsson och Ove Göthlin 
(båda SO) reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons tilläggs
yrkande. 
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Svar på motion 12/2013 om trafiksäkerhetsåtgärder på väg 244 

Svenerik Nykvist (S) överlämnade motionen vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 oktober 2013, § 93. 

Motionärens förslag: 

att Nora kommun verkar för att väghållaren ser till att väg belysning monteras 
vid korsningarna väg 244/väg 759 samt väg 244/Hitorpsvägen 

att Nora kommun verkar för att väghållaren sänker hastigheten till 
70 km/timmen vid ovan nämnda korsningar samt 

att Nora kommun verkar för att väghållaren ser till att en avkörningsfil byggs 
för de fordon som kommer söderifrån och avser svänga in på Hitorpsvägen. 

Nora kommun har vid upprepade tillfällen tagit upp dessa frågor vid möten 
med Trafikverket och genom att 2012 ställa sig bakom skrivelse till 
Trafikverket angående korsningen vid Fingerboda. 

Trafikverket har nu startat en Avs (åtgärdsvalsstudie) för väg 244, 
vägsträckan Lilla Mon och Nora. Studien kommer att undersöka möjligheten 
för en mötesseparerad väg där vägkorsningarna kommer att ses över. 

Kommundirektören föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2018 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2018. 

Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående beredning vilket 
redovisas. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Annelie Lundberg (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Fyllnadsval: ny ersättare i valnämnden t.o.m 2018 

Lennart Casselstad (M) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ersättare välja Ewa Turesson (M), Hagavägen 6, 713 30 Nora. 

Justerares sign Protoko llsutdrag till 
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Fyllnadsval: ny revisor för kommunstyrelsens verksamheter och 
eventuell fullmäktigeberedning t.o.m 2018 

Lennart Hedberg (opal) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny revisor välja Björn Hagberg (opal), Skrikarhyttan 107, 
713 92 Gyttorp 
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Fyllnadsval: ny revisor för Hilda och Georg Janssons 
Stipendiefond t.o.m 2018 

Lennart Hedberg (o pol) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny revisor välja Björn Hagberg (opol) , Skrikarhyttan 107, 
713 92 Gyttorp 

Protokollsutdrag till 

Sida 

91 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

~A1Z 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-13 92 

Kf § 66 

Delgivningar 

1. 2018-04-03. Ej verkställda beslut år 2017, kvartal 3 (dnr Ks2017-612) 

2. 2018-05-02. Ej verkställda beslut år 2017, kvartal 4 (dnr Ks2018-077) 

3. 2018-04-19. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Revisionen: 
Granskning av bokslut och årsredovisning (dnr Ks2018-217) 

4. 2018-04-12. Länsstyrelsen i Dalarnas län - rättsenheten: Inspektion av 
Bergslagens överförmyndarnämnd, inbegripet kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora den 20 mars 2018 (dnr Ks2018-223 

5. 2018-04-19. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Revisionen: 
Granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av redovisningen 
(dnr Ks2018-239) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag til l 
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Ledamöter 

Solveig Oscarsson inte § 54 pga jav 

Anita Rundqvist 

Per Andreasson 

Monica Sundberg 

Kent Nilsson 

Camilla Sörman 

Hans Knutsson inte § 54 pgajav 

Eleonore Karlsson 

Håkan Boman §§ 41-56 

Ulla Bergström inte § 54 pgajav 

Bror-Erik Israelsson 

Anna Karlsson 

Enar Mobera 

Camilla Andersson Larsson 

Björn Folkesson 

Therese Hoikkala 

Jan Larsson 1-\ 1:e vice ordf 

Tom Rymoen inte § 54 pga jav 

Håkan Kangert §§ 41-48 

Ewa Turesson 

Christer Haaaavist 

Helena Vilhelmsson 

Marita Simpson 

Susanne Forsbera 

Andreas Vidlund 

Ove Göthlin 

Connv Alfredsson 

Ruben Wickenhauser 

Monika Aune && 41-56 

Bertil Roden 

Rutaer Ahlbeck && 41-57 

Biraitta Bora, 2:e vice 

John Sundeli inte s 54 pna iäv 

Pi a-Maria Johansson 

Ulf Carlson, ordförande 

Antal 

Narvarande 
beslutande 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-
1 

-
1 

-
1 

1 

-
1 

-
1 

1 

1 

1 

1 

30 

Omröstninq 
1& 54 a § 54 b 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

5 17 2 7 17 

§ 54 c 
Ja Nej Avs 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 18 1 
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Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 13/62018 
Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 

beslutande ej beslut-
& 54 a 1& 54 b ande 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Sven erik Werner 

Berit Elgström § 54, §§ 58-66 1 1 1 

Malak Rasuli 

Kjell Olov Ericson 

Jennika Landin 

Sami Hoikkala 

Annelie Lundbera 

Rickard Pettersson 

Ulrika Mooren 

Jan Forslund 

Henk Buraerina 1 1 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand 

Vakant 

Jasmine Ivarsson 

Petra Kaller 

Jan Rylander 1 1 1 

Lars-Erik Larsson 

Ulf Wilder 

Jens-Mikael Larsson 

Parisse Ekman 

Nils Holmbera 

Anna Berggren 

Göran Beraaren 

Antal 1 2 1 2 

1& 54 c 
Ja Nej Avs 

1 

1 

1 

1 2 
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