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Plats och tid Tingshuset 2016-01-26 kl 10.00-11.40 
  
Beslutande enligt bifogad närvarolista. 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Hoshmat Ahmadi, enhetschef 
 Inger Multanen, administrativ chef 
 Henric Lundberg, bildningschef  
 Tommy Henningsson, tf socialchef 
 Eva Henebäck, vd Nora Fastigheter AB  
 Leif Johansson, fastighetschef Nora Fastigheter AB  
 Jan Norlund, kommunchef 
 Eva R Stensson, kommunsekreterare 
  
  
  
  
  

Utses att justera  Hans Knutsson (S) 

Justeringens  
plats och tid   
  
Under-  

skrifter Sekreterare .................................................................................. Paragrafer 1 
  Eva R Stensson 
  
 Ordförande .................................................................................. 
 Solveig Oscarsson (S) 
  
 Justerande .................................................................................. 
  Hans Knutsson 

  
 ANSLAG/BEVIS  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Ledningsutskottet/krisledningsnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2016-01-26 
  
Datum för   Datum för  
anslags uppsättande  anslags nedtagande  
 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset 

  
Underskrift ................................................................................:. 
 Solveig Oscarsson, ordförande 
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 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 
 
 
 
Lu § 1 dnr 727/2015 
 

Extra ordinär händelse - Placering av boende för ensam-
kommande flyktingbarn 
 
Krisledningsnämnden beslutade den 17 november 2015, § 111, att teckna 
avtal med Cramo Adapteo AB om hyra av boendemoduler för ensam-
kommande flyktingbarn. Avtalet gäller under tre år från den 22 februari 2016 
till 21 februari 2019.   
 
Nämnden beslutade också att söka bygglov för boendemoduler på Lärke- 
skolans nuvarande fotbollsplan, fastighetsbeteckning Tegelbruket 3:1  
alternativt vid Martinvallen, fastighetsbeteckning Älvestorp 6:3. 
 
Nora kommun har därefter sökt tillfälligt bygglov för uppställning av boende-
modulerna på fastigheten Älvestorp 6:3 med flera. 
 
Kommunen avser att avveckla boendemodulerna efter hyrestidens utgång 
och tillgogose eventuellt boendebehov inom fastigheten Stensnäs 1:1.  
Vidare har Nora kommun hos Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beställt 
detaljplan inom området. Avsikten är att planen ska vara generell för  
bostäder och så flexibel som möjligt, lämna plats för den planerade  
lekplatsen och även möjliggöra etablering av HVB-hem eller annat boende 
för ensamkommande flyktingbarn. Kommunens saknar planprogram för  
bostäder och i dagsläget saknas lediga tomter för bostäder av den typ som 
avses här. 
 
Fastighetschefen vid Nora Fastigheter AB informerar om att modulerna, med 
plats för 30 boenderum, är planerade att levereras på anvisad plats under 
vecka 7. 
 
Ordföranden föreslår att krisledningsnämnden beslutar att när modulerna  
levereras ska de placeras på fastigheten Älvestorp 6:3, dvs Martinvallen. 
Ordföranden föreslår också att nämnden godkänner upprättad avvecklings-
plan. 
 
Kommunen kommer att bjuder in till informationsmöte om modulboendet  
under vecka 5. 
 
Krisledningsnämnden beslutar 
 
att boendemodulerna placeras på fastigheten Älvestorp 6:3  
 
att då modulerna leverans, under vecka 7, ska de placeras på fastigheten 
Älvestorp 6:3 samt 
 
att godkänna upprättat förslag till avvecklingsplan. 
_______ 


