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Beslut tillsyn förskolan Äventy ret, Solberga förskolor AB
Kommu nen ska enligt 26 kap . skollagen utöva tillsyn för de fristående
förskolor som finn s i kommunen. Vid en nyetablering aven fristående
förskola ska komm unen göra en inledande gra nskning inom ett år.
Kommunen har genomfört en tillsyn av förskolan Äve ntyret under våren
20 18. Tillsynen har skett genom besök på förskolan, intervjuer med
persona l, en föräldraenkät samt inhämtande av skriftliga underlag från
förskolan och dess huvudman, Solberga förs kolor AB .
Utifrån tillsynen föreslår ansvariga att kom munen fattar beslut om
följande ingripanden:
Förelägganden:
•
Ledning och styrn ing av verksamheten:
Ska förbättras så att huvudmannen säkerställer att
verksam heten bedrivs i enlighet med skollagen och andra
författningar. Förskolechefs och försko llärare s uppdrag ska
förtyd ligas och introduktionsperiod införas. Förskolechefen ska
fortsätta befattningsutbildning för att få ytterligare pedagog isk
insikt. Förskolechefens ev. delega tion av ansvar ska ses över
utifrån författning.
•

Systema tiska kvalitetsa rbetet:
Förskolan ska omedelbart påbörja ett systemat iskt
kvalitetsa rbete

•

Inflytande och delaktig het:
Arbetet kring delaktighet och inflytande måste omedelbart
stärkas upp kring samve rkan och inflytande för persona l,
föräldrar och barn.

Anmärkning:
•
Särs kilt stöd :
Implement ering av arbetssätt enligt beslutad handlingsplan bör
ske.
Nora kommun följer upp besluten om förelägga nde vid följande
tid punkter:
2018-07-30
2018-10-30
2018-12-17
JU~E)ares sign

Att planering finns kring åtgärder och implementering
Systematiskt kvalitetsarbete , vilka åtgärder och
arbetssätt som implem enterats
Redovisning av vidtagna åtgärder inom alla område n
Protokollsutdrag till
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2019-03-04

Ny tillsyn med fördjupning inom område na där beslut
om föreläggande getts med redovi sning av resultat och
effekt av vidtagna åtgärder

Kommunstyrelsen besluta r
att förelägga förskolan Äventyret, Solberga förskolor Ab, följa nde:
•

Ledning och styrn ing av verksamheten :
Ska förbättras så att huvudmannen säke rställer att
verksam heten bedrivs i enlighet med skollagen och andra
författningar. Förskolechefs och förs kollärares uppdrag ska
förtyd ligas och introduktionsperiod införas. Förskolechefen ska
fortsätta befattningsutbi ldning för att få ytterligare pedagog isk
insikt. Förs kolechefens ev. delegat ion av ansvar ska ses över
utifrån författn ing.

•

Syste matiska kvalitetsarbetet:
Förskolan ska omede lbart påbörja ett systematiskt
kvalitetsarbete

•

Inflytand e och delaktig het:
Arbetet kring delaktighet och inflytande måste omede lbart
stärkas upp kring samverkan och inflytande för personal,
föräldrar och barn.

att ge förskolan Äve ntyret , Solberga förskolor AB, följande anmärkning:
•

Särskilt stöd:
Implementering av arbetssätt enligt beslutad handlingsplan bör
ske.

att uppfö ljning av föreläggandena kommer att ske i enlighet med förslag
till tidsplan.

Justerares sign
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Uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn enligt 26 kap .
skollagen
För att säkerställa att kommunens tillsyn över fristående förskolor sker
på ett likvärdigt sätt från gång till gång föreslår ordföranden att utskottet
föreslår kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram
förslag till riktlinjer för hur tillsyn ska ske.
Utskottet beslutar enligt ordförandens förslag.
Barn - och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för
kommunens tillsyn enligt 26 kap. skollagen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Justerares sign

Utdragsbestyrka nde
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Förslag till ny timplan i grundskolan
Riksdagen har fattat beslut om införandet av en ny, stadieindelad,
timplan i grundsko lan. Regeringen har därefter i en förord ning fördelat
timmarna på grundskolans olika ämnen . Huvudmannen har sedan i
uppdrag att besluta om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden efter förslag från rektor.
I Nora kommun har rektorerna tillsammans med bildningschefen arbetat
fram ett gemensamt förslag till ny stadieindelad timplan.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsgruppens förs lag till ny timplan .
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslag om ny timplan för Nora kommuns grundskolor.

Kommunstyre lsen beslutar enligt utskottets förslag.

Justerares sign
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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 mostvarande värdet på skolan. Nedskrivningen
kommer reducera bolagets egna kapital vilket medför att Nora kommun
behöver tillskj uta 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 rivninge n inte är fastställd går det inte att fastställa storleken
på nedskrivningen och därfö r heller inte storleken på aktieägart illskottet.
Ekonomichefen föreslår därför att aktieäga rtillskott utbetalas med motsvarande belopp som det nedskrivningsbehov som uppstår i Nora
Fastigheter AB:s redovisning samt att det därefter sker årsvisa
utbetalningar av aktieäga rtillskott motsvara nde den årliga nedskrivningen
till följd av rivningen av gamla Karlsängskol an.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föresl år kommunfullmäktige besluta
att aktieägartillskott utbetalas med motsvarande belopp som det
nedskrivningsbehov som uppstår i Nora Fastigheter AB:s redovisning
att utbeta lning av 2018 års aktieäga rtillskott görs direkt efter kommu nfullmäktiges beslut rörande byggnation av ny högstadieskola samt
att det därefter sker årsvisa utbetalningar av aktieägartillskott motsva rande
årlig nedskrivning till följd av att gamla Karlsängs kolan rivs.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Justerares sign
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E kon o m isk rapport t.o.m a p r il 201 8
Ekonomiavdelningen har sammanstä llt eko nomisk rapport t.o.m. april
månad samt en årsprognos.
Arsp rognosen visar på ett budgetöverskrida nde på cirka 8,7 mnkr.
Förväntade budgetavvike lser grundas främst på ökade kostnader för ökat
vårdbehov och placeringar om 9,3 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas bli lägre i och med att slutavräkningen visar på
högre återbetalning av skatteintäkter än skatteverkets beslutade
utbetaln ingar. Totala avvikelsen förväntas bli 1,4 mnkr lägre skatteintä kter
än budgeterat.
Ledning su tskottet beslutar
att föra ärendet till kommunsty relsen för beslut.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ekonomichefen
för ekonom isk rapport t.o.m. april månad samt årsprognos. Resultatet visar
på ett budgetöverskridande om ca 8,7 miljoner kronor, och övers kridandet
härrör från verksamhetsområde omsorg . Socialchefen redogör för
överskridandet som återfinns inom hemtjän sten, särskilt boende och
externa placeringar.
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporten till handlingarna .

Ju sterares sig n
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Förslag till budgetanvisninga r inför budget året 2019 och plan å ren 20 20 ·2021
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 budgetprocessen.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till budgetanvisninga r inför budgetåret
2019 och planåren 2020-2021.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Justerares sign
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Svar på motion 2/2017 om brandsäkerhet hos bru kare
Ledningsu tskottet beslutade den 10 maj 2017 överlämna motion
2/201 7 röra nde brandsäkerhet hos brukare i hemtjänsten till
kommunchefen för beredning . Motionärens förslag är att kommunen
rutinmässigt inventera r och analyserar brandrisker hos bruka re 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 fastigh etsäga ren när det
gäller brandskydd . 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 individan passa t
brands kydd. Nora kommun bör använda MSBs väg ledning och goda
exempel från andra kommuner.
Genom att utveckla det fö rebyggande arbetet med grund i MSBs
vägledning når kommunen en bredare målgrupp .
Förslag till beslut
Social utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete för förstärkt
brands kydd utifrån Myndigheten för sa mhällsskydd och bereds kaps
vägledning "Brandsäker bostad för alla - vägledni ng för individanpassat
brands kydd" i samverkan med räddni ngstjä nst och fast ighetsägare.

Under behand lingen av ärendet yrkar Håkan Kangert (M), Pia-Maria
Johansson (Lpo), John SundelI (KO) och Jonas Akerman (S) på att
motionen ska anses besvarad .
Jonas Åkerman (S) yrkar på bifall till förslag till beslut på andra attsatsen .
Justerares sign

~O
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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.
So cialutskottets förs la g till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvara d.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbö rja ett arbete för förstä rkt
brandskydd utifrån Mynd igheten för samhällsskydd och beredska ps
vägledning "Brandsäker bostad för alla - vägle dning för individanpassat
brandskydd" i samverkan med räddningstjänst och fastighetsägare.

Komm unstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Förslag rekvirera statsbidrag och höja
habiliter ingsersättn ingen
Syftet med Statsbidraget är att infö ra eller höja en låg dagpenning till
dem som deltar i daglig verksamhet.

En sådan åtgärd torde påverka deltagandet på den dagliga
verksamheten positivt. Dels att fler deltar hela dagar, dels att man
delta r fler dagar. För brukarna i denna målgrupp skulle detta innebära
en stor skillnad och stimu lera att fler deltar i den dagliga verksam heter
samt uppmuntra brukarna att använda tiden till meningsfull
sysselsättning i högre grad . Vidare innebär ett högre deltagarantal ett
bättre resursanvä ndande av kommunens resurser.
Idag betalar Nara kommun habiliteringsersättning på 18 kronor heldag
(brukaren är i dag liga verksamheten över 4 timmar/dag) och 9 kronor
halvdag (brukaren är i den dagliga verksamheten under 4 timmar/dag) .
Genom att rekvirera statsbidrag innebär det att det går att öka
ersättningen till 46 kronor heldag och 23 kronor halvdag under 2018.
Statsbidraget är i dagsläget utformat för att rekvireras under 2018. Det
är i dagsläget inte bestämt om statsbid raget kommer att finnas att
rekvirera under 2019 och framåt , varför beslutet om höjd ersättning
endast gäller 2018 .
Idag utbetalas mellan 6500-7000 kronor per månad i
habi literingsersättning till cirka 50-55 brukare . Den totala kostnaden
efter en höjning uppgår till cirka 21 000 kronor per månad.
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att rekvirera statsbidraget för att höja habiliteringsersättningen 2018
att höja habiliteri ngse rsättningen till 46 kronor heldag och 23 kronor
halvdag under 2018 från och med 1 juni 2018
att uppdra till socia lchefen att återkomma till socia lutskottet med en
rapport om utfallet vad avser påverka n på deltagandet och ett underlag
för eventuell fortsättning av höjs habilite ringsersättning
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Under behandling av ärendet yrkar Håkan Kangert (M) att öka
habiliteringsersättningen till 25 krono r heldag och 12,5 kronor under
2018 från och med 1 jun i 2018.
Kent Nilsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Håkan Kangert (M) har ett tilläggsyrkande om att en sepa rera beloppen
på utbetalningen av habiliteringsersättningen för att tydl iggöra att
habiliteringsersättninge n är 18 kronor heldag och 9 kronor halvdag i
grunden med ett extra, tillfälligt påslag under 20 18 tack vare
statsbidraget.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande höjningen
av habiliteringsersättnin g, dels Nilssons (S) bifallsyrkande om höjnin g
till 46 kronor heldag och 23 kronor halvdag och dels Kangerts (M)
förslag att höja habiliteringsersättningen till 25 kronor heldag och 12,50
kronor halvdag.
Ordfö rande finn er att det även finns ett tilläggsy rkande av Kangert (M)
att separe ra beloppen på utbetaln ingen.
Ordförande föres lår att först fråga utskottet om att anta förslag till beslut
gällande första att-satsen och tredje att-satsen för att sedan ställa
propo sition på de två yrkandena om höjning av
habiliteringsersättninge n och sist ställa propos ition på tilläggsyrkandet.
Ordföra nde finner att utsko ttet godkä nner propositionsord ningen.
Ordförande frågar om utskottet antar förs lag till beslut i första och tredje
att-satsen. Ordfö rande finne r att utskottet beslutat enligt förslag till
beslut.
Ordförande ställer proposition på Nilssons bifallsyrkande till förslag
liIIbeslut och Kangerts förs lag i andra att-satsen. Ordförande finner att
utskottet beslutar enligt Nilssons bifallsyrka nde och anta förslag till
beslut i andra att-satsen.
Ordförande frågar utskottet om det antar Kangerts tilläggsyrkande om
separerade belopp. Ordförande finner att utskottet avslår
tilläggsyrkandet.

Socialutskottet föresl år kommunstyrelsen besluta
att rekvirera statsbidraget för att höja habiliteringsers ättningen 20 18
att höja habilite ringsersättningen till 46 kronor heldag och 23 kronor
halvdag under 2018 från och med 1 juni 20 18

Justerares sign
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att uppdra till socialchefen att återkomma till socialutskottet med en
rapport om utfallet vad avse r påve rkan på deltagandet och ett underlag
för eventuell fortsä ttning av höjs habiliter ingse rsättning

Under kommunstyrelsens beha ndling av ärendet föreslår Birgitta Borg
(L) att i tredje attsatse n tas ordet eventuellt bort och ordalydelse n blir då
följande: att uppdra till socialchefen att återkomma till socialutskottet
med en rapport om utfallet vad avser påve rkan på deltagandet och ett
underlag för fortsättning av höjd habiliteringsersättning
Håkan Kangert (M) föreslår gällande tredje attsats att punkt sätt i
meningen efter ordet deltaga ndet. Ordalydelsen blir då följande: att
uppdra till socia lchefen att återkomma till socialutskottet med en
rapport om utfallet vad avser påverkan på deltagandet.
Pia-Mari a Johans son (LPo) yrkar bifall till socialutskottets förslag med
föreslagen ändring i tredje attsatsen att ordet eventuellt tas bort.
Tom Rymoe n (M) yrkar på att beloppen i andra attsatsen ändras till 25
kronor heldag och 12:50 kronor halvdag
Ordförand en ställer proposition på förslagen till beslut och finner att de
bifalls med föreslagen ändring i tredje attsatsen, att ordet eventue llt tas
bort och ordalydelsen blir följa nde: att uppd ra till socialchefen att
återkomm a till socialutsko ttet med en rappo rt om utfallet vad avse r
påverkan på deltagandet och ett underlag för fortsättn ing av höjd
habiliteringsersättning.
Därefter stä ller ordföra nden proposition på Tom Rymoe n (M) yrkande
och finner att det avslås.

Kommunstyrelsen beslutar
att rekvirera statsbidr apet för att höja habiliteringsersättningen 2018
att höja habiliteringsersättnin gen till 46 kronor heldag och 23 krono r
halvdag under 2018 från och med 1 juni 2018
att uppd ra till socialchefen att återkomma till socialutskottet med en
rapport om utfallet vad avser påverkan på deltagandet och ett underlag
för fortsättning av höjd habiliteringsersättning
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Svar på motion 12/2013 om trafiksä kerhetsåtgärder på väg
244
Svenerik Nykvist (S) överlämnade motionen vid kommunfullmäktiges
samm anträde 9 oktober 20 13, § 93.
Motionärens förslag :
att Nora kommun verkar för att väghållaren tillser att vägbelysning
monteras vid korsningarna väg 244/väg 759 samt väg 244/ Hitorpsväg en
att Nora kommun verkar för att väghållaren sänker hastigheten till 70
km/timmen vid ovan nämnda korsningar samt
att Nora kommun verkar för att väghå llaren ser till att en avkörningsfil
byggs för de fordon som kommer söderifrån och avser svänga in på
Hitorpsvägen.
Utredning:
Nora kommun har vid upprepade tillfällen tagit upp dessa frågor vid
möten med Trafikverket och genom att 2012 ställa sig bakom skrivelse
till Trafik-verket angående korsningen vid Fingerboda.
Trafikverket har nu startat en Avs (åtgärdsvalsstud ie) 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 för slag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen besluta r enligt utskottets förslag.
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Svar på rev is orernas grund läggande granskni ng 2017
Revisorern a har genomfört en grund läggande granskning av styrelsens och
nämndernas styrning, uppföljn ing och kontro ll, säkerhet i redovisningssystemen och rutiner samt måluppfyllelse gälla nde verksamhetsåret 20 17.
Utifrån grans kningen vill revisorerna ha svar på vilka åtgärder kommunstyre lsen har för avsikt att vidta med anledning av följande :
Revisorerna anser att kommunens måistyrni ng måste bii tydiigare . I
kommunstyrelsens internbudget anges vilka indikatorer som ska mäta
måluppfyllelsen men det anges inte vilken nivå på indikatorn som
anger att målet är uppfyllt. I årsredovisningen redovisas resultat för de
indikatorer som kunnat mätas. Av de totalt 34 indikato rerna är det
endast 14 som har kunnat följas upp i årsredovisningen. Då det inte
beslutats några mått för när målen ska anses vara uppnådda finns det
följaktiigen ingen bedömning i årsredovisningen av om målen är
uppnådda.
Ett arbete med internkontroll har påbörjats nu under våre n 2018 och en
inventering av risker i verksamheten har genomförts. Framkomna risker
kommer att hanteras och bedömas i en workshop som är planerad till den
30 maj 2018. Wo rkshopen inleds med ett teoriavsn itt om internko ntro ll.
Kallade till workshopen är ledamöter i kommuns tyrelsen och tjänstemän ur
kommunens ledningsgrupp. Syftet med workshopen är att välja ut de mest
prioriterade riskerna i verksamheten som ska grans kas. Därefter kommer
framkomna och prioriterade risker att utgöra innehållet i kommande förslag
till internkontrollplan som sedan fastställs av kommu nstyrelsen .
Revisorerna anser att det ska finnas en dokumenterad riskbedöm ning
som ligger till gru nd för internkontrollplanen samt att kommunstyre lsen
ledamöter i högre grad ska vara delaktiga i riskbedömningen .
Revisorerna anser också att underlag och uppföljning av internkontrolle n måste bii tydiigare .
Internkontroll hand lar om att säkra en effe ktiv förvaltning och att undgå
allvarliga fel. Samt att ändamålsen iigheten stärks och att verksam heten
bedrivs effektivt och säkert.
Ett arbete med internkontroll har påbörjats nu under våren 2018 och en
inventering av risker i verksamheten har genomförts . Framkomna risker
komme r att hanteras och bedömas i en workshop som är planerad till den
30 maj 2018. Works hopen inleds med ett teoriavsnitt om internkon tro ll.
Kallade till workshope n är ledamöte r i kom munstyrelsen och
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tjänstemän ur kommunen s ledningsgrupp. Syftet med workshopen är att
välja ut de mest prioriterade riskerna i verksamhe ten som ska granskas.
Därefter kommer framkomna och prioriterade risker att utgöra innehållet i
kommande förslag till internkontrollp lan som sedan fastställs av
kommunstyrelsen.
Revisorerna understryker att kommunstyrelsens ledamöter har en
skyldighet att enligt kommunallagen lämna uppgifter till revisorerna . De
anser därför inte att det är tillfredställande att det inte är 100 %
svarsfre kvens på en enkät som revisorerna skickat till
kommunstyrelsens ledamöter trots upprepade påminnelser.
Kommunst yrelsens ordförand e kommer vid kommunstyrelsens
sammanträde att påtala skyldigheten som kommunstyrelsens ledamöte r
har när det gäller att lämna uppgifter som efterfrågas av revisorerna.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom svaret på revisorernas granskning.

Kommun styrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag gälla nde u tökad t id för b yggnation a v
reserv vatten ledni ng Nora - Lindesberg
Lindesberg och Nora tog under hösten 2016 beslut om att bygga en
reservvattenledning mella n Rya vattenverk och Nora verksamhetsområde. I avtalet fördelades investeringskostnaderna under åren 20172019.
Projektet överklagades under 2017 vilket lett till en del förseni ngar i
projektet. Det ökade investeri ngsbehovet i såväl Nora som Lindesbe rg
har dessutom lett till, att inför äskningen för 2019, dela upp investeringen
på två år istället, 2019 och 2020.
Direktionen för Samhällsbygg nadsförbundet Bergslagen föreslår därför
kommunfullmäktige i Nora och Lindesberg att förlänga byggtiden vilket
innebär att byggnationen kommer att flyttas fram till 2019-2020.
Samhä llsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelse n
Kommunsty rel sen föreslår ko mmu nfullmäkti ge besluta
att anta förslag om utökad tid för byggnation av reservvatten ledningen
mellan Nora och Lindesberg vilket innebär att byggnationen flyttas fram
till 2019-2020.

Under kommun styrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria
Johansson (LPo) på att befintligt avtal ska ses över. Ordförande n ställer
proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande och finner att det avslås.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utskottets förslag.
Kommunsty relse n bes luta r enli gt utskottets försl ag.
Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig.
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Förslag till avtal med Trafikverket om ändrat väghållaransvar
för del av väg 762
I samband med detaljp lanearbetet inför ICAs etablering på fastigheten
Väghyveln 2 vid Lv 762 (Storgatan) förde Nora kommun diskuss ioner
med Trafikverket om att av trafiksäkerh etsskäl etablera en
cirkulationsplats vid infarten till handels området mot bakg rund av att
Trafikverket är väghållare.
Trafikverket svarade att man inte avsåg att bygga en cirkulationsplats,
men föresl og i stället att kommunen skulle ta över vägh ållaransvaret i
området, varefter Trafikverket förband sig att understödja en ansökan
om bidrag från länsplanen till bygget av cirkulationsplat sen .
Kommundirektören föresl år därför att kommunstyrel sen godkänner
förslaget till avtal med Trafi kverket och att kostnadern a för byggande av
cirkulationsplats och utökade driftkostnader för vägavsnittet tas i
beaktande i budget för 2019.
Samhällsbyggnads utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till avtal med Trafikverket samt
att beakta kostnade r för byggande av cirkulationsplats och utökade
driftkostnader för vägavsnittet i budget för 2019.

Kommu nstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förs lag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning
av fordon
Kommu nfullmäktige 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, 2500
kronor för bärgning med TMA (energiupptagande skydd) samt 50 kronor
per dygn för fordon uppställt på uppställningsplats. Avg ifterna motsvarar
den kostnad förb undet har för dessa ärenden .
Tidsfaktorn är reglerad i 2 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall av
(1982:198) och bemynd igandet att en kommun får flytta fordon regleras i 16
och 17 §§. En fordon sägares ersättningsskyldighe t regleras i 13 § i samma
förordning.
Med detta kompletterande svar föreslår Samhällsbyggnadsförbundet att
kommunfullmäktige i Nora kommun antar förslag till reviderad taxa för
fordonsflytt, uppställn ing samt skrotning av fordon.
Lednings utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyre lse n föreslår kommunfullmäktige bes luta
att anta upprättat förslag till taxa fö r fordonsflytt, uppställning samt
skrotning av fordon samt
att taxan ska gälla från och med 1 juli 2018.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Ars redovisn ing 2017 för Sa mhä lls byggnads förbundet
Be rgs lagen
Direktionen har den 29 mars 2018 , § 47, behand lat årsredovisningen 2017
för Samhäll sbyggnadsförbundet Bergslage n. Direktionen föreslår
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna
årsredovis ningen .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovi sningen 2017 för Samhällsbygg nadsförbundet
Bergslagen.

Kommunstyre lsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Revisionsberätte lse för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen för år 20 17
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 verksamhe ten.
Revisorerna skriver i sin rapport att granskni ngen inte fullt ut har kunnat
utföras enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam het,
förbundsordningen och revisionsreglementet.
Revisorerna tillstyrker ändock att kommu nfullmäktige beviljar direktionen
och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2017.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrel sen förslår kommunfu llmäk tige besluta
att godkänna revisionsb erättelse n och lägga den till handlingarna samt
att bevilja förb undsdirektionen för Samhällsbygg nadsförb undet
Bergslage n ansvarsfrihet för år 2017.

Kommu nstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M), Ulla Bergström (S), Hans
Knutsson (S) och John Sunde lI (KD) deltar inte i ärendet på grund av
jäv.
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Instruktion till ombuden inför årss tä mma n i T ursa m
Kommuncheferna och kommunstyrelsernas ordförande i KNÖ Lkommunerna har ställt sig bakom ett förslag om att årsstämman i Tursam i
Bergslagen ekonomisk föreni ng ska ge styre lsen i uppdrag att ta fram ett
förslag på revidering av föreningens stadgar.
Bland annat så saknas det reglering av hur ordförandeskapet ska rotera
mellan medlemskom munerna och om styrelsen ska bestå av politiker eller
tjänstemän från medlemskommun erna.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa instruktion till Nora kommuns ombud i Tursam i Bergslagen
ekonom isk förening.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förs lag t ill d atas ky d d s o m bu d för k ommu nstyrelsen
I och med att dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj 2018
försvinner personuppgiftsombuden och ersätts med dataskyddsombud .
Dataskyddsombudets roll är något annorlunda än person uppgiftsombudets.
Dataskyddsombudet får inte ha något operativt ansvar för
personuppgiftshanteringen i kommunen utan ska funge ra som rådgivare
och bevaka de registrerades intress en.
Nara kommun har tillsammans med Hällefors och Lindesbergs kommuner
samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillsatt en tjänst som
dataskyddsombud. Anna Ljungsten har anställts och hon tillträder tjänsten
idag den 14 maj 2018.
Kommund irektören föreslår därfö r att komm unstyre lsen utser Anna Ljungsten till dataskyddsombud för komm unstyrelsen i Nora kommu n.
Lednin gsutskottet föres lår komm unstyrels en besluta
att utse Anna Ljungsten till datas kyddsombud för kommunstyrelsen från
och med 25 maj 2018.

Komm unstyre lsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till uppdrag - revidering av ägardirektiv
Kommunledningen har deltagi t i en utbildning om ägarstyrning efter
inbjudan av NoraBostäder/Nora Fastigheter. Med anledning av det föreslår
utskottet att kommunstyrelsen ska ge kommund irektören i uppdrag att ta
fram ett förslag på revidering av ägardirektiven och att en första rapport ska
lämnas på ledningsutskottet i augusti.
Led ningsutskottet föres lår komm unsty relse n bes luta
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förs lag på revidering av
ägardirektiven för kommunens helägda bolag samt
att kommundirektören avlämnar en första rapport i arbetet på ledningsutskottet i augusti.

Under kommunstyre lsens behandling av ärendet diskuteras uppdraget till
kommundirektören och diskussionen resulterar i att uppdraget förändras till
följande lydelse: att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag
till olika alternativ till ägarstyrn ing för kommunens helägda bolag.
Kom munstyrelsen bes luta r
att ge kommu ndirektören i uppdrag att ta fram ett förs lag till olika alternativ
till ägarstyrning för kommunens helägda bolag samt
att kommundirektören avlämnar en första rapport i arbetet på ledningsutskottet i augusti.
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Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av
kommunstyrelsens verksamheter
Kommuna rkivarien har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt
kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och hur dessa
ska hanteras. Upprättandet ska ske i samråd med kommunarkivens
företrädare.
Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att ge en överblick över
kommunförvaltningens allmänna handlingar och beskriver vilka
handlingsty per som ska bevaras eller gallras. Planen avser också att
förbättra
personalens och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna
information.
Enligt kommunens arkivreglemente ska dokumenthanteringsplanen
revideras årligen. Dokumenth anteringen ska överensstämma med
verkligheten och förslag till reviderad dokumenthanteringsplan speglar den
nya
förvaltningsorg anisationen.
De verksamheter som är reviderade är elevhälsans medicinska enhet inom
Välfärd/Barn och ungdom , administrativa avdelningen inom Stöd och
service, upphandlin g inom Stöd och service och rehabilitering inom Stöd
och service.
Ledningsutskottet föresl år kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för ovanstående
delar av kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Förslag till tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
Kommunfullmäk tige antog PBF den 11 december 2002 och OPF-KL den 11
juni 2014 . Föreslagna tillämpningar ska antas av kommunstyrelsen.
Tillämpningsanvisn ingarnas syfte är att precise ra och underlätta
tillämpnin gen av PBF och OPF-KL i Nora kommun. De innehåller en
sammanfattning av förrnåner och villkor. I de fall det skulle uppstå
situationer där tillämpni ngsanvisningarna upplevs motsäga PBF eller
OPF-KL, gäller bestämmelserna i respektive reglemente före
anvisningarna.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
att anta tillämpn ingsanvisningar för OPF-KL och PBF.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2018
Kommun sekreteraren har sammanställt en redovis ning över de motioner
och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 20 18.

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 handlingarn a.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Skrivelse från bered ningen för välfärd: förslag till barn- och
ungdoms p lan

Förslag från beredningen för välfärd , barn- och ungdoms plan
Beredningen för välfärd har tagit fram ett förslag till barn- och
ungdomsplan för Nora kommun.
Enligt kommunallagen har en beredning förslagsrätt till
kommunfullmäktige men ansvarig nämnd har rätt att yttra sig över
förslaget. Beredninge n för välfärd skicka r därför sitt förslag till
kommunstyrelsen för yttrande.

Jan Larsson
ordförande i beredningen för välfärd

Under komm unstyrelsen s behandling diskuteras hanteringen av ärendet
och att kommunstyrelsen inte yttrar sig nu. Utifrån diskussionerna
beslutar sig kommunstyrelsen för att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för hantering den 26 september 2018.
Komm unstyrelsen besluta r
att inte yttra sig nu utan överlämnar ärendet till komm unfullmäktige för
hantering den 26 september 2018.
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Fö rs lag till fullmäktige - införande ave-förslag
Kommunstyrelsen fattade den 25 april 2018 beslut om att påbörja
införandet ave-förs lag i Nara kommun den 1 januari 2019 . För att
beslutet ska kunna genomföras måste det fastställas av
kommunfullmäktige .

Under kommunstyrelsens behandling diskuteras hantering av ärendet
och kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska hanteras i
budgetberedningen den 10 oktober 2018 och därefter lyfts ärendet till
kommunfullmäktige för hantering.
Kommunstyrelsen föresl år kommunfullm äktige besluta
att påbörja införande av e-förslag i Nora kommun den 1 januari 2019.
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Kommundirektören informerar
Datasskyddsförordningen GDPR
Kommun direktören informera r om att projektet med GDPR pågår. ITchef och adm inistrativ chef har uppdraget att ansva ra för införandet och
implementerandet av dataskyddsförordningen i Nora komm un. Ett
projektd irektiv är framtaget och kommunstyrelsens
pers onuppgiftsombud har utsetts till projektledare för arbetet.

Inbjudan till ett webbinarium om hot, hat och våld mot
förtroendevalda som anordnas den 19 juni 2018.
Kommund irektören informerar om Sveriges komm uner och landsting
(SKL) erbjuder ett we bbinarie med Tema : Rolle r och ansvar mellan
förtroendevalda , partier och kommuner, landsting och regioner.
Inbjudna gäster är Jan Klauser från Ängelholms kommun, Anna-Karin
Jonsson från riksdagsförva ltnin gen och någon frå n Polismyndigheten .

Ordföra nden tackar för informati onen
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Delegationsbeslut
1.

2018-04-24, 2018-04-27, 2018-05-09, 2018-05-2 1, 2018-05-29.
Adm inistrativa chefen - Yttrande om att använda allmän platsmark. (dnr
ks2018 -030)

2.

2018-04-27 , 2018-05 -03, 2018-05-15, 2018-05-22. Kommunstyrelsens
ordförande - Startrapporter för investeringar. (dnr ks2018-053)

3.

2018-05-25 . Kommundirektören - Nya attestanter och ersättare. (dnr
ks2018-069)

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delega tionsärendena till handlingarna .
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Delgivningar
1.

2018-05-11. Samhä llsbyggnadsförbundet Bergslagen - Lagakraftbevis
Detaljplan fö r Linåkern 2 m.fl. (ändring av Ge-väg) i Nora.
(dnr ks20 17-277)

2.

2018-05-07 . Inspektionen för vård och omsorg , IVO - Beslut efter tillsyn
av HVB för ensamkommande barn och unga vid Martingårde n i Nora
kommun. (dnr ks2018-037)

3.

2018-04-26 . Ekonomiavdelningen - Avslu tsrapport för investeringar.
(dnr ks2018-053)

4.

2018-04-11. Dalkarlsbergs förä ldrastyrelse - Protokoll från möte den 11
april 2018. (dnr ks2018-11 O)

5.

2018-05-15. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om
tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med provtagni ng inom
området för fornlämningen Nora 91 :2, fastigheten Järle 1:25 i Nora
kommun
(dnr ks201 8-291)

6.

2018-05-28. Lj usnarsbergs kommun - Utdrag ur protokoll från
kommunfullmäktiges möte den 17 maj 2018. Arsredovisning 2017 ,
Samhä llsbyggnadsförbundet Bergslagen. (dnr ks2018-217)

7.

2018-05-24. Trafikverket - Tillstånd att utföra öedningsarbete inom
vägområdet. (dnr ks2018-307)

8.

2018-05-24. Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut om eldningsförbud i
Örebro län. (dnr ks2018-309)

9.

2018-04-25 . Barnahus Örebro län - Arsberättelse 2017.

10. 2018-04-26 . Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll samt
utdrag §§82-84 från sammanträde den 18 april 2018.
11. 2018-04-27. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur
protokoll från direktionens möte den 13 april 2018 . Revisionens
önskemål om ändring i reglementet från samman träde den 13 april
2018.
12. 2018-04 -30 . Migrationsverket - Beslut ersättning för kostnader för vård
och boende för asylsökande ensa mkommande barn.
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13. 2018-05- 15. För kännedom: Samhällsbygg nadsförbundet Bergslagen Utdrag ur protokoll från direktionens möte den 27 april 2018.
Investeringsuppföljnin g t o m 20 18-03-31 Samhällsbyggna dsförbundet
Bergsalgen.

14. 20 18-05 -15. För kännedom: Samhällsbyggnadsförbundet BergslagenUtdrag ur protokoll från direktionens möte den 27 april 20 18.
Driftsuppföljn ing t o m 2018-03-31 Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.

15. 20 18-05-23 . Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll samt
utdrag § 96 från sammanträde 2018-05- 16.
16. 201 8-05-25. Arbogaån s Vattenförbund - Kallelse till ordinarie
förbundsstämma i Arbogaåns Vattenförbund.

17. 2018 -05-28. Bergslagens överförmyndarnämnd - Protokoll från
samman träde 2018-05-16.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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Delegationsbes lut, utskottens beslut
1.

Ledningsutskottets beslut 2018-05-14, §§ 36, 40, 50

2.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-05-21, §§ 31, 33-34

3.

Barn- och ungdomsutskottets beslut 2018-05-15, §§ 25, 27

4.

Socialutskottets beslut 2018-05-15, §§ 33-34, 36-38, 40

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 30/5 2018
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ej be-

§

slut
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Ledamöter

s
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Solveig Oscarsson,

1

ordf

Per Andreasson

-

Jonas Åkerman

1

Hans Knutsson

1

Ulla Bergström, v ordf

1

Bror-Erik Israelsson

1

Camilla Andersson Larsson

-

Therese Hoikkala

ss 72-77

M

Tom Rvmoen

1

C

Helena Vilhelmsson

1
1

KO John SundelI

L

Blrcitta Boro

ss 72-84

SO Ove Göthlin

ss 72-74

LPo Pia-Maria Johansson

1

NP Bertil Roden
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s

Monica Sundberg
Kent Nilsson

1

I S878-98

Eleonore Karlsson
Anita Rundqvist

1

Anneli Ström
Ursula Steffensen

v

Rickard Pettersson
Carolina Pettersson
Eva Haldert

M

Håkan Kangert
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Benet Svensson
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2
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L
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MP
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Lars-Erik Larsson
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