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Extraordinär händelse – Behov av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn
Nora kommun har hittills under 2015 anvisats 63 ensamkommande flyktingbarn och anvisas fortlöpande två till fyra barn per vecka. Samtidigt har
kommunen tillgång till endast 16 permanenta boendeplatser och därutöver
28 tillfälliga platser inom kommunen.
Behovet av nya boendeplatser har därför blivit akut och Nora Fastigheter AB
har fått uppdraget att undersöka möjligheterna att snabbt åstadkomma 30-40
nya boendeplatser. Nora Fastigheter AB har tagit fram ett förslag som innebär att Nora kommun hyr in 30 moduler under 36 månader från Cramo
Adapteo AB.
Krisledningsnämnden beslutar
att behandla frågan som en extraordinär händelse med hänsyn till ärendets
brådskande karaktär
att teckna avtal med Cramo Adapteo AB om hyra av 30 moduler till en
månadskostnad av 101 200 kronor och i övrigt på villkor enligt offert
2015-11-17
att söka bygglov för boendemodulerna med placering på Lärkeskolans
nuvarande fotbollsplan med fastighetsbeteckning Tegelbruket 3:1 alternativt
vid Martinvallen med fastighetsbeteckning Älvestorp 6:3 samt
att uppdra till Nora Fastigheter AB att undersöka om och på vilka villkor
kommunen kan förvärva modulerna efter hyrestidens slut.
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