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Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 76, om medel för 
uppstart av ett projekt om platsvarumärke och grafisk profil. Samtidigt 
beslutade fullmäktige att det är Nora kommuns vapen, som fastställdes av 
fullmäktige den 24 september 1979, som ska gälla som underlag för den 
grafiska profilen. Efter fullmäktiges beslut 1979 anmäldes vapnet till 
Riksarkivet och registrerades också hos Patent- och registreringsverket. 

I projektplanen fanns också en arbetsform för projektet föreslagen, med 
styrgrupp, projektägare, projektledare och delprojektledare. 

Projektet har nu genomfört sitt arbete avseende grafisk profil för Nora 
kommun och tagit fram förslag till riktlinjer. 

I arbets- och beslutsprocesserna har del projektledare, projektledare och 
styrgrupp deltagit. Dessa har tillsammans med en extern konsultbyrå arbetat 
fram en grafisk handbok där de mer övergripande förslagen nu presenteras 
som riktlinjer. 

Övriga delar av den grafiska profilen beslutas som rutiner. Tillsammans 
kommer de att utgöra Nora kommuns grafiska handbok. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till riktlinjer för grafisk profil för Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag ti ll 
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Kommunal och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Detta 
innebär att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som 
arbetar heltid ska öka. 

Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Detta ska 
stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021. 

Nora kommuns arbete med att höja sysselsättningsgraden finns beskrivet i 
heltidsplanen. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (e) på att 
arbetet med heltidsplanen ska utvidgas att omfatta fler fackliga organisa
tioner. 

Ordföranden ställer proposition på Helena Vilhelmsson yrkande och finner att 
det bifalls. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta heltidsplan för Nora kommun 

att arbetet med heltidsplanen utvärderas årligen samt 

att arbetet med heltidsplan ska omfattas av fler fackliga organisationer. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Svar på motion 14/2012 - riktlinjer för hantering av medborgar
förslag 

Rutger Ahlbeck (N P) överlämnade motionen på fullmäktige den 
26 september 2012, § 142. 

Motionären föreslog: 

att medborgarförslag ska besvaras inom sex månader samt 

att kommunstyrelsen två gånger om året, vid fullmäktiges första vårsamman 
träde och första höstsammanträde, redovisar medborgarförslag som inte 
beretts färdigt. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Utredningssekreteraren har den 5 februari 2018 överlämnat ett svar på 
motionen. I kommunallagen 5 kap 35 § framgår det hur motioner och 
medborgarförslag ska beredas. Där står det att en motion eller ett med
borgarförslag ska beredas inom ett år från att frågan väcktes. Där står också 
at! kommunstyrelsen två gånger om året ska rapportera till kommun
fullmäktige om vilka motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt 
inom et! år. 

Kommunfullmäktige fastställde den 27 september 2017, § 70, riktlinjer för 
handläggning av motioner och medborgarförslag. Riktlinjerna följer 
skrivningen i kommunallagen. 

Då Nora kommun har antagna riktlinjer för motioner och medborgarförslag 
behövs inga särskilda riktlinjer för hanteringen av medborgarförslag. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

at! avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 
17 maj 2017, § 29. 

Motionären föreslog : 

att kommunen fattar beslut om att arbeta fram en livsmedelsstrategi som 
garanterar kommuninnevånarna en höjd självförsörjningsgrad rörande 
livsmedel jämfört med vad kommunen har idag. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kostchefen har den 5 december 2017 överlämnat ett svar på motionen. Nora 
kommun har, genom kostchefen, deltagit i arbetet med att ta fram en 
regional handlingsplan för länets livsmedelskedja. Arbetet leds gemensamt 
av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. 

Kostchefen föreslår att kommunen inväntar den regionala handlingsplanen 
för länets livsmedelskedja innan kommunen fattar beslut om en lokal 
livsmedelsstrategi för Nora kommun. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och 
Helena Vilhelmsson (C) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Planen för intern kontroll avseende kommunens verksamhet under 2017 
antogs av kommunstyrelsen den 1 mars 2017. 

Följande områden har granskats: 

Ekonomiavdelningen 
• beslutsattestförteckning 
• leverantörsfakturor 
• kontanthantering 
• investeringar 
• arkivering gällande ekonomiadministration 
• ramavtal 
Ansvarig chef har rapporterat att inga större avvikelser från beslutade rutiner 
förekommit förutom inom avslutsrapportering av investeringar. Området 
kommer att granskas mer under 2018. J 

Omsorg 
• genomförandeplaner för brukare 
• självservice avseende frånvaro för medarbetare 
Ansvarig chef har rapporterat att avsaknad av gemensam rutin för genom
förandeplaner medverkat till att verksamheten brustit i att revidera flera 
brukares genomförandeplaner. Atgärder för förbättring har vidtagits. 
Rutinen för självservice fungerar. 

Bildning 
• inbetalda barnomsorgsavgifter är korrekta 
• förskoleplats inom lagstadgad tid 
• inackorderingsbidrag 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinen för inbetalda barnomsorgsavgifter 
fungerar men är i behov av utveckling. Atgärder har vidtagits. Rutinen för 
förskoleplats fungerar. Rutinen för inackorderingsbidrag behöver revideras. 
Atgärder till förbättring har vidtagits. 

Personalavdelning 
• korrekta nettolöner 
• LAS-regler följs 
• återsökning av arbetsmarknadsstöd 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinen för korrekta löner fungerar. 
Rutinen för LAS-regler fungerar men är i behov av utveCkling. Atgärder till 
förbättring har vidtagits. Rutinen för arbetsmarknadsstöd fungerar. 

Protokollsutdrag till 
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Kostorganisationen 
• livsmedelslagen följs 
• arbetsmiljöiagen följs 
• underhållsstatus på köksutrustning 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinerna fungerar. 

Tillväxt och utveckling 
• vattenkvalite i simhallen 
• föreningsbidragens användning 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinerna fungerar. 

Administrativa avdelningen 
• delegationsordning följs och är aktuell 
• allmänna handlingar registreras enligt lag och rutiner 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinerna fungerar. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Nerikes Brandkårs förslag till ny taxa för tillsyn och tillstånds
givning 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag som 
kommuner kan använda för konstruktion av taxa inom räddningstjänstens 
område för tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor och LBE, lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. Den gäller för de flesta myndighets
ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE. 

Nerikes Brandkår har för avsikt att använda taxan när det gäller tillsyn enligt 
LSO och LBE samt tillståndsgivning enligt LBE. För att kunna använda det 
underlag för konstruktion av taxa som Sveriges Kommuner och Landsting 
tagit fram behöver handläggningskostnad per timme beräknas. Taxan kan 
utformas enligt tre modeller; timtaxa, fast avgift eller utifrån ärendetyper. 

Nerikes Brandkår föreslår att taxan utformas som en timtaxa. Uppräkningen 
av taxan sker genom att använda sig av ett index som Sveriges Kommuner 
och Landsting tillhandahåller, prisindex för kommunal verksamhet, PKV. PKV 
är tänkt att användas av kommunema som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används av 
Sveriges Kommuner och Landstings egna beräkningar och beskrivningar av 
sektorns kostnadsutveckling. 

Direktionen för Nerikes Brandkår har behandlat ärendet den 14 december 
2017, § 50. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlems
kommun att fatta beslut om taxan. 

Ledningsutskottets förSlag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och tillståndsgivning samt 

att taxan träder i kraft den 1 april 2018. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas man om att ärendet 
återupptas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återuppta ärendet den 21 mars 2018. 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar vice brand
chefen vid Nerikes Brandkår om förslaget till ny taxa för tillsyn och tillstånds
givning. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att eftersom ärendet kommer att 
behandlas i fullmäktige den 18 april ska taxan gälla från och med den 
1 maj 2018 vilket godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och tillståndsgivn ing samt 

att taxan träder i kraft den 1 maj 2018. 

Protokollsutdrag till 
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Under utskottets behandling av ärendet medverkar budgetsamordnings
gruppen i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 29 november 2017, 
§ 134. 

Noras enda högstadieskola, Karlsängskolan, invigdes officiellt 1968. En 
ombyggnation och större renovering genomfördes under 1990-talet. Det har 
länge förts politiska diskussioner om att bygga en ny högstadieskola 
alternativt genomföra en mer genomgripande förändring av den befintliga 
skolan. 

I budget 2016 avsattes en miljon kronor för att genomföra en förstudie av ny 
högstadieskola. 

På ledningsutskottet den 8 november 2017 och på kommunstyrelsen den 
29 november 2017 presenterades två förslag till ny Karlsängskola. Dels en 
nybyggnation och dels en om- och tillbyggnation. Kommunstyrelsen 
beslutade att det fortsatta arbetet ska ske i budgetsamordningsgruppen 
tillsammans med samhällsbyggnadsutskottet. 

Det har arbetats fram fem förslag: 

1. Nybyggnation av skola och central administration. Beräknad investerings 
utgift: 493 miljoner kronor. 

2. Nybyggnation av skola och central administration men med trästomme. 
Beräknad investeringsutgift: 533 miljoner kronor. 

3. Om- och tillbygg nation av skola och central administration. Beräknad 
investeringsutgift: 497 miljoner kronor. 

4. Nybyggnation skola. Beräknad investeringsutgift: 419 miljoner kronor. 
5. Nybyggnation skola men med trästomme. Beräknad investeringsutgift 

453 miljoner kronor. 

Förslaget från ansvarig handläggare är att anta alternativ fyra , nybyggnation 
av skola. 

Under utskottets och budgetsamordningsgruppens behandling av ärendet 
efterfrågas en investeringsplan med kommunens samlade investerings
behov de kommande åren. Det för att kunna ta ställning til l vilken lånebörda 
kommunen kan ta på sig för att bygga en ny skola. 

Utskottet enas om att en nybyggnation är att föredra före en om byggnation 
och att det enbart ska byggas en ny skola utan central administration. 

Protokollsutdrag till 
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Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 
21 mars ta fram en investeringsanalys. Utifrån den kan kommunstyrelsen 
fastställa ett förslag till kostnadsram/-tak för projektet. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde 
21 mars 2018 ta fram en investeringsanalys med kommunens investerings
behov för de kommande åren samt uppskattade kostnader och en tidsplan 
för investeringarna. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att en ny högstadieskola ska uppföras genom nybyggnation 

att uppdra till Nora Fastigheter AB att genomföra byggnationen samt 

att Nora kommun borgar för investeringsutgiften. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
att projektet i fortsättningen ska kallas nya Karlsängskolan eftersom förslaget 
nu gäller byggnation av ny högstadieskola enligt alternativ 4. 

Helena Vilhelmsson (e) yrkar bifall till Tom Rymoens yrkande. 

Kommunstyrelsen ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering fortsätter förhandlingen. 

Ordföranden informerar om att andra att-satsen i utskottets förslag revideras 
genom att Nora Fastigheter AB får uppdraget att genomföra projektet och 
inte byggnationen. 

Ordföranden yrkar också på att sista att-satsen stryks och att fullmäktige i 
stället beslutar om ett investeringsutrymme om max 360 miljoner kronor. 

Ulla Bergström (S) yrkar på att eleverna får lämna förslag på namn på den 
nya skolan. 

Helena Vilhelmsson yrkar på att investeringsutrymmet ska vara max 
350 miljoner kronor. Helena Vilhelmsson yrkar också bifall till Ulla 
Bergströms yrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 
er 
V 

Utdragsbestyrkande T 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-21 46 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om nybyggna
tion av högstadieskola vilket bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på eget förslag om att Nora 
Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra projektet vilket godkänns. 

Ordföranden ställer därefter proposition på de två förslagen till investerings
utrymme och finner att kommunstyrelsen beslutar om ett investerings
utrymme om max 360 miljoner kronor. 

Efter det ställer ordföranden proposition på Tom Rymoens yrkande om att 
projektet i fortsättningen kallas nya KarisängskOlan vilket bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Ulla Bergströms yrkande om att 
eleverna ska få lämna förslag på namn på den nya skolan vilket godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att projektet i fortsättningen kallas nya Karlsängskolan samt 

att eleverna ska få lämna förslag på namn på den nya skolan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att en ny högstadieskola ska uppföras genom nybyggnation 

att Nora Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra projektet samt 

att investeringsutrymmet är max 360 miljoner kronor. 
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Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2017 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och 
koncernredovisning för 2017 års verksamhet. Resultatet för kommunen är 
18,9 miljoner kronor och för koncernen 20,4 miljoner kronor. 

Balansomslutningen uppgår till 390 miljoner kronor för kommunen och 
960,6 miljoner kronor för koncernen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna bokslutet för kommunen och koncernredovisning för 2017 års 
verksamhet till revisionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2017 års 
bokslut. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till ombudgeteringar, investeringar med anledning av 
2017 års bokslut 

Ekonomiavdelningen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Vid 
genomgång av 2017 års bokslut har förslag lämnats om att ombudgeteringar 
bör göras i 2018 års budget. 

Föreslagna ombudgeteringar innebär att nettoinvesteringarna för år 2018 
kommer att budgeteras till 52 784 000 kronor. 

Ledningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till kompletterande beslut för Internbudget 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018, § 12, att anta internbudget 
2018 med undantag för 400000 kronor till Landsbygdsstrategi. 

Anledningen till att kommunstyrelsen beslutade att undanta beslut om 
landsbygdsstrategi var att en information om hur arbetet med att ta fram 
strategin skulle lämnas på ledningsutskottet den 7 mars. Kommunstyrelsen 
beslutade därför att awakta att ta beslut om medel till landsbygdsstrategi till 
efter informationen. 

Vid dagens sammanträde har utvecklingschefen informerat om hur arbetet är 
tänkt att fungera och därmed föreslår ledningsutskottet att kommunstyrelsen 
beslutar att komplettera tidigare beslut om internbudget med 400 000 kronor 
till Landsbygdsstrategi. 

Ledningsutskottet töreslår kommunstyrelsen besluta 

att komplettera kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2017, § 12, om 
interbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamheter med 400 000 kronor 
till Landsbygdsstrategi. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(e) bifall till utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Ansökan om utökning av tidigare anslagna investeringsmedel för 
nybyggnad av omklädningsrum vid ishallen 

Kommundirektören, utvecklingschefen samt fastighetsstrategen har över
lämnat en skrivelse i ärendet. Ishallen är en kommunal idrottsanläggning 
med hög nyttjandegrad. Anläggningen används av flera föreningar, skolan 
och allmänheten. Standarden på omklädningsrummen är dålig. Det finns ett 
stort behov av att bygga nya lokaler för omklädning och förråd för att möta de 
behov och krav som verksamheten har idag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 165, om budget för 
2016 samt ekonomiska plan för 2017-2018 och anslog 5 miljoner kronor 
under förutsättning att kommunen skulle delfinansiera projektet med extern 
finansiering. Den beräknade kostnaden uppgick till 10 miljoner kronor. Nora 
hockey har ansökt om bidrag från SISU och beviljats 400 000 kronor. Bidrag 
söktes också från Allmänna arvsfonden men avslogs. 

Nya diskussioner har förts med styrelsen för Nora hockey för att ta fram en 
ny skiss på en utbyggnad med minsta möjliga ytor för att på så sätt hålla 
kostnaderna nere. Den nya kalkylen uppgår till 7,4 miljoner kronor. I den 
summan ingår nytt låssystem och också upprustning av ytskikt i 
Föreningarnas hus eftersom den byggnaden kommer att fortsätta nyttjas. 

Av den totala kostnaden på 7,4 miljoner kronor har kommunfullmäktige 
beviljat 5 miljoner kronor och SISU 400 000 kronor. Det saknas 2 miljoner 
kronor för att genomföra projektet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att fullmäktige fattar nödvändiga beslut, avsätta 
135 000 kronor för driftskostnader från kommunstyrelsens oförutsedda 
medel under 2018. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja en utökning av tidigare anslagna investeringsmedel med 
2 miljoner kronor samt 

att anta driftskostnadsökningen i budget frän 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Bildningschefen har påtalat bekymmer med utrymmesbrist för förskole
verksamheten i Nora. Bekymren är särskilt stora på As förskola. Det första 
förslaget var att flytta förskoleverksamheten till lokalen Gammelbo på 
As skola. 

Underhållet av lokalen är dock eftersatt och alternativet att bygga om lokalen 
Gammelbo bedöms som kostsamt och det är osäkert om lokaler efter 
avslutad process kommer uppfylla de rimliga kvalitetskrav som kan ställas på 
en funktionell förskolemiljö. 

Ansvariga skolledare på As skola och förskola, bildningschefen, lokaI
strategen och företrädare för Nora Fastigheter AB har kommit fram till att den 
bästa lösningen är att uppföra en förskolemodul. Moderna förskolmoduler är 
av hög kvalitet och möter väl verksamhetens behov. ModulIösningen är 
flexibel, med hänsyn tagen till att Nora kommun kommer att arbeta med en 
långsiktig lösning av lokalbehoven. 

Hyresökningen beräknas till 48 000 kronor per månad vilket ger en kostnad 
på 576 000 kronor per år. Under 2018 beräknas kostnaden uppgå till 
240 000 kronor från augusti till december. 

Planen är att lokalerna kan tas i bruk i augusti 2018. Nora Fastigheter AB 
står för inköp och uppförande samt det investeringskapital som är nödvändigt 
för anläggningsarbetet. Bygglov söks för 5+5 år och det är då möjligt att 
nyttja resursen upp till 10 år. Hyresavtal med upphandlad leverantör föreslås 
slutföras enligt samma modell. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta 

att uppföra en modulförskola med en avdelning i As 

att kostnaden för uppförandet, 240 000 kronor, tas inom befintlig budget för 
verksamhetsområde barn och ungdom 2018 samt 

att beakta den årliga kostnaden om 576 000 kronor i budgetarbetet för 2019 
och framåt. 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet diskuteras olika alternativ. 
Efter fem minuters ajournering enas ledamöterna om att återremittera 
ärendet till ledningsutskottet för att utreda kostnader för att rusta förskolorna 
As och Esstorp. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet tillledningsutskottet för att utreda kostnaderna för 
att rusta förskolorna As och Esstorp. 

Protokol lsutdrag till 
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Anhållan om medel för att ta fram underlag till ansökningar ur 
Länstransportplanen 

Kommunstyrelsen gav den 7 februari 2018, § 16, kommundirektören i 
uppdrag att ta fram underlag för beräkning av kostnadema för en cirkula
tionsplats och en gång- och cykelväg utmed Storgatan, länsväg 762. 
Underlaget ska användas för ansökan av medfinansiering ur länstransport
planen inför 2019 och ska redovisas i kommunstyrelsen den 30 maj. 

Arbetet med att ta fram kalkyl och förprojektering kommer att uppdras åt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. De har aviserat att arbetet med 
kalkylering och förprojektering beräknas kosta 150 000 kronor, något som 
inte ryms inom ramen för befintlig budget. 

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen avsätter 150 000 kronor av 
kommunstyrelsens pott för oförutsedda medel för att finansiera arbetet med 
att ta fram kalkyl och förprojektering. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 150 000 kronor ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda medel 
för arbetet med att ta fram kalkyl och förprojektering av cirkulationsplats och 
gång- och cykelväg längs Storgatan samt 

att kalkylen ska användas som underlag för ansökan om medfinansiering ur 
länstransportplanen 2019 samt planering för investeringsmedel i budget 
2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Jan Rylander (NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 13 november 
2013, § 139. 

Motionären föreslog: 

att det görs en analys av nuvarande regler gällande möjligheterna för 
parkering 

att all centrumparkering utökas till sex timmar samt 

att stopp- och parkeringsförbuden runt torget tas bort. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen den 28 januari 2018. 
En inventering av de parkeringsregler som gäller i Nora genomfördes under 
2017 av kommunens trafikingenjör. Inventeringen visade på brister i 
systemet. 

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning . Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Svar på medborgarförslag 1/2014 om Nora - en turistattraktion 

Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
12 mars 2014, § 8. 

Förslagsställaren föreslog: 

att det blir "stannaförbud" på Storgatans södra sida mellan Rådstugugatan 
och Kungsgatan. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 31 januari 2018. En 
inventering av de parkeringsregler som gäller i Nora genomfördes under 
2017 av kommunens trafikingenjör. Inventeringen visade på brister i 
systemet. 

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. 
Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Svar på medborgarförslag 11/2014 om spegel i gatukorsning 

Bengt Einarsson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
8 oktober 2014, § 113. 

Förslagsställaren föreSlog: 

att en spegel sätts upp i gatukorsningen RådstugugatanfTullbacken. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parlkeringsutredning . Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. 
Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Daniel Skoglund överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
15 april 2015, § 36. 

Förslagsställaren föreslog: 

att det ska finnas en bowlinghall i Nora. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna förslaget 
till utvecklingschefen för beredning. 

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar den 5 februari 2018. Förslags
ställaren föreslår att en bowlinghall skulle kunna förläggas i gamla 
Ica Punktens lokaler. Lokalen som förslagställaren föreslår är inte 
kommunens fastighet och i dag bedrivs det privat förskoleverksamhet i 
lokalen. 

Att bygga en ny bowlinghall kostarfrån 13 miljoner kronor och uppåt 
beroende på hur många banor som byggs. I dagsläget finns det inte 
utrymme i budget för en byggnation aven ny bowlinghall . Förslaget om 
bowlinghall kommer att tas i beaktande i kommunens långsiktiga planering 
när det gäller lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Håkan Johansson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
20 maj 2015, § 59. 

Förslagsställaren föreslog: 

att kommunen anlägger en "Hälsans stig" längs ån och sjön med start/mål 
vid Bryggeriet respektive Trängbo och i samband därmed utför upprensning 
vid ån och anlägger planteringar samt ordnar sittplatser. Motionsredskap bör 
också sättas upp. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade därefter förslaget till 
utvecklingschefen för beredning. 

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar den 5 februari 2018. Förslaget 
ligger i linje med att få fler människor i rörelse för att främja folkhälsan. 
Förslaget om "Hälsans stig" kommer att tas i beaktande i kommunens 
långsiktiga planering. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Svar på medborgarförslag 9/2015 om ändrade trafikregler i 
korsningen Rådstugugatan-Tullbacken 

Ralph Arenrud överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 10 juni 
2015, § 73. 

Förslagsställaren föreslog : 

att stopplikten tas bort i korsningen Rådstugugatan-Tullbacken för trafik som 
kommer norrifrån på Rådstugugatan. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. 
Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Svar på medborgarförslag 12/2015 om farthinder på 
Tingshusgatan 
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Roger Cassman överlämnade medborgarförslaget på fullmäk1ige den 
14 oktober 2015, § 106. 

Förslagsställaren föreslog : 

att det placeras farthinder 10 meter norr om övergångsstället vid 
Tingshusgatan-Prästgatan samt 15 meter från övergångsstället Tingshuset
Kvarnvägen samt 

att farthinder på Bergslagsgatan tas bort. 

Kommunfullmäktige beslutade at! överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sik1 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. 
Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Svar på medborgarförslag 15/2015 om tvätt av fasaden på 
stationshuset 
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Göte Gustavsson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
16 mars 2016, § 7. 

Förslagsställaren föreslog: 

att stationshusets fasad ska tvättas. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 5 februari 2018. 
Själva stationshuset ägs av stiftelsen NJOV, Nora Veteranjärnväg och 
Järnvägsmuseum. Förslaget är därför att medborgarförslaget avslås. 

Nora kommun har ställt frågan till stiftelsen om hur den ställer sig till att tvätta 
fasaden. Deras svar lyder enligt följande: 

Byggnaden är byggnadsminnesmärkt. Underhåll av byggnaden ansvarar 
därför stiftelsen för i dialog tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro. 

Större kostnader för reparation och underhåll kan Länsstyrelsen till viss del 
stå för. Till exempel tak, fönsterbyte, fasadrenoveringar mm. Andra insatser 
som till exempel fasadtvätt får stiftelsen bekosta. Dessa kostnader måste 
prioriteras ihop med underhåll av övriga byggnadsminnesmärkta byggnader 
som stiftelsen äger pä stationsomrädet och i kulturreservatet i Pershyttan. 

En fasadtvätt kommer dessvärre inte att prioriteras. Den främsta anledningen 
är att änglokstrafiken snabbt gör fasaden smutsig igen, men även kostnaden 
för en fasadtvätt spelaren viktig roll. NJOV:s ekonomi medger i dagsläget 
inte en fasadtvätt. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 3/2016 om bättre bussförbindelse med 
Hagby Ängar 

Britt Argård överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16 mars 
2016, § 12. 

Förslagsställaren föreslog : 

att kommunen i samråd med Länstrafiken trafikerar sträckan Centrum-Hagby 
Ängar med busstrafik samt 

att kommunen anlägger en säker gång- och cykelväg till Hagby Ängar och att 
enkla sittplatser placeras efter sträckan. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. I 
riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag som antogs av 
kommunfullmäktige 27 september 2017, § 70 står: 

"Ämnen av olika slag får inte tas upp i medborgarförslaget. Ett medborgar
förslag kan bara behandlas om det ligger inom fullmäktiges befogenhets
område." 

Medborgarförslaget överlämnades till kommunfullmäktige innan riktlinjerna 
antogs varför kommunchefen väljer att svara på båda punkterna i 
medborgarförslaget. 

Det är Region Örebro län, genom Länstrafiken, som ansvarar för buss
trafiken inom Örebro län. Samråd sker mellan Länstrafiken och 
kommunerna angående gällande och önskvärd busstrafik. Förslaget om 
busstrafik mellan centrum och Hagby Ängar kommer att överlämnas till 
Länstrafiken . 

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning . Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Förslaget om gång- och cykelväg till Hagby Ängar tas med i 
underlaget till utredningen. Nora kommun inväntar trafikplanen innan 
åtgärder vidtas. 

Protokollsutdrag tm 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-21 64 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign " Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 7/2016 om att öppna strand
promenaden för cyklister 

Sida 

65 

Siv Wahlstedt Gustavsson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige 
den 28 september 2016, § 11 7. 

Förslagsställaren föreslog: 

att strandpromenaden öppnas för cyklister. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. 
Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enl igt utskottets förslag . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~o P<, 
Utdragsbestyrkande > 
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Förslag till riktlinjer för ersättning till unga under 20 år som 
studerar vid folkhögskola 

Det finns ungdomar mellan 16-20 år som av olika anledningar läser kurser 
på gymnasienivå på en folkhögskola istället för på gymnasiet. Dessa 
ungdomar missgynnas ekonomiskt jämfört med de som går på gymnasiet då 
folkhögskolan kan ta ut både en terminsavgift och en måltidsavgift. 
Ungdomarna är heller inte berättigade till ett gymnasiebusskort. 

Studerande på folkhögskola som är över 20 år har möjlighet att söka studie
medel från CSN som kan täcka sådana kostnader men för ungdomar under 
20 år betalas enbart ett studiebidrag ut, samma som för gymnasie
studerande. 

Ansvarig utredare föreslår att Nora kommun antar en riktlinje för ersättning til 
unga under 20 år som studerar vid folkhögskola. Kommunen ersätter 
elevens kostnader för terminsavgift och måltider samt ger eleven ett 
busskort. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på ett tillägg i 
riktlinjerna om att terminsräkning och måltidsersättning även ska kunna 
regleras direkt mellan folkhögskolan och kommunen. 

Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att med ordförandens tilläggsyrkande anta riktlinjer för ersättning till unga 
under 20 år som studerar vid folkhögskola. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag att anta överenskommelse med Region Örebro län 
avseende samarbete kring personer med psykiska funktions
nedsättningar 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001 :453) 
finns bestämmelser om att kommunerna och landstingen (i vårt län Region 
Örebro län) ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om personer 
med psykiska funktionsnedsättningar. Om det är möjligt ska organisationer 
som företräder gruppen få lämna synpunkter på innehållet i överens
kommelsen. 

Överenskommelsen utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla 
lagens krav. Innehållet i dokumentet konkretiseras där det är nödvändigt i 
särskilda överenskommelser kring olika målgrupper och handlingsplaner på 
regional, länsdels och lokal nivå. Denna överenskommelse avgränsas till att 
beröra personer med behov av insatser från hälso- och sjukvård och social
tjänst på grund av psykisk ohälsa. 

I andra dokument besvaras frågor kring hur samverkan ska utformas i det 
praktiska arbetet vilket berör medarbetare, enskilda och anhöriga på ett mer 
direkt sätt. Det handlar om överenskommelser kring samverkan avseende 
särskilda arbetssätt eller särskilda målgrupper samt handlingsplaner som 
upprättas regionalt, länsdelsvis eller lokalt. Dessa dokument förtecknas i 
bilaga till överenskommelsen. 

Denna överenskommelse ersätter tidigare sådana på området och omfattar 
hälso- och sjukvården i regionen och den kommunala socialtjänsten. Privata 
utförare som enligt avtal har uppdrag inom området omfattas av överens
kommelsen. 

I utformningen av överenskommelsen har brukarorganisationerna varit 
representerade genom NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta överenskommelsen mellan Region Örebro län, kommunerna i 
Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 
funktionsnedsättn ingar. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Avveckling av verksamhet och stängning av HVB Martingården 

Sedan januari 2016 har antalet ensamkommande barn blivit färre. Från drygt 
80 personer till nuvarande drygt 40 personer. Beslut på nationell nivå har 
haft stor betydelse för den enskilda kommunen vad gäller tillströmningen av 
individer. Det har därmed haft stor påverkan på hur organisationen inom 
Nora kommun ska se ut vad gäller storlek och inriktning på framförallt HVB. 

Våren 2017 togs ett första steg i att anpassa Nora kommuns organisation i 
och med stängningen av HVB Dalgården. I dagsläget är 6 av 27 platser 
belagda på HVB Martingården och för flertalet av ungdomarna är nästa steg 
att gå över till stödboende. Samtidigt finns det inget som pekar på att det 
kommer att tillkomma några nya ungdomar till HVB Martingården. 

Sammantaget innebär detta att nästa steg i denna förändring kommer att tas 
i syfte att anpassa verksamhet och organisation utifrån det efterfrågade 
behovet. Det steget innebär att avsluta verksamheten på HVB Martingården 
från och med 1 maj 2018. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) på 
att om Cramo inte kan hämta modulerna ska familjerna som bor på fd HVB 
Da/gården flyttas till Martingården. 

Jonas Akerman (S), ordförande, yrkar avslag på tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget att aweckla verksamheten och 
stänga HVB Martingården vilket bifalls. Därefter ställer ordföranden 
proposition på tilläggsyrkandet och finner att det avslås. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att aweckla verksamheten och stänga HVB Martingården från och med 
1 maj 2018. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Val till tillfälliga specifika samverkansrådet för länsövergripande 
bostadsförsörjningsplanering t.o.m. 2018 

Länets samtliga kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige har under 
våren 2014 tecknat en överenskommelse att inrätta ett Regionalt 
samverkansråd. I denna överenskommelse ges Regionala samverkansrådet 
mandat att besluta om att inrätta permanenta och tillfälliga politiska 
samverkansråd mellan länets kommuner och Region Örebro län. 

Regionala samverkansrådet beslutade 2015 att inrätta ett tillfälligt specifikt 
samverkansråd för länsövergripande planering för bostadsförsörjning. Rådet 
skulle vara verksam till och med 2017. Regionala samverkansrådet har 
beslutat att förlänga det tillfälliga rådet till och med 2018. 

Råden består av minst 13 ledamöter där respektive organisation utser en 
ledamot och en ersättare. 

Region Örebro läns ledamot är ordförande för rådet och kommunerna utser 
tillsammans en vice ordförande. 

Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget och därför måste ny 
ledamot utses. 

Helena Vilhelmsson (C) är vald till ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ny ledamot välja Solveig Oscarsson (S), Rådstugugatan 15, 
71331 Nora. 

Protokollsutdrag till 
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Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets 
styrelse t.o.m 2018 

På Intresseföreningen Bergslagens årsmöte i maj 2018 ska styrelse och 
revisorer väljas. 

För att bredda nomineringsunderlaget till den nya styrelsen vill intresse
föreningens valberedning att föreningens medlemmar lämnar förslag på 
ledamöter. Medlemskommunerna har möjlighet att nominera ledamöter 
årsvis alternativt för hela mandatperioden. 

Valberedningens ambition är att styrelsen bör ha en så jämn könsfördelning 
som möjligt. Styrelsen ska också representera medlemmarna i samtliga fem 
län som är med i föreningen. Dessutom ska den spegla den samlade 
politiska kartbilden hos medlemmarna. 

Intresseföreningen ger därför samtliga medlemmar möjlighet att nominera 
ledamöter till föreningens styrelse och som revisorer. Svar ska lämnas 
senast den 3 april 2018. 

Kommunstyrelsen nominerade 2017 Solveig Oscarsson (S), Helena 
Vilhelmsson (e) , Jasmine Ivarsson (MP) och Ove Göthlin (SO). Vid 
intresseföreningens årsmöte valdes Solveig Oscarsson till ledamot i 
styrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget nominera Solveig 
Oscarsson (S), Helena Vilhelmsson (e) och Ove Göthlin (SO). 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 51 dnr ks2018-051 

Kommundirektören informerar 

Kommundirektören informerar om att hon, tillsammans med fastighets
strategen och med hjälp av konsult, ska göra en genomlysning av samtliga 
verksamhetslokaler för att optimera användandet av lokalerna. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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Delgivningar 

1. 2018-02-22. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll 
fört den 15 februari 2018, § 6, tillägg i reglementet för Samhälls
byggnadsnämnden Bergslagen med anledning av ny lag om 
elektroniska cigaretter. (dnr ks2017-553) 

2. 2018-02-26. Länsstyrelsen Örebro län - Beslut om fördelning av 
anvisningar ar 2018 till kommuner i Örebro län. (dnr 2017-690) 

3. 2018-03-02. Askersunds kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll fört 
den 26 februari 2018, § 8, ny taxa för tillsyn enligt LSO och LBE samt 
tillstandsgivning enligt LBE. (dnr ks2018-010) 

4. 2018-02-07. Lindesbergs kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens 
protokoll fört den 30 januari 2018, § 10, om överenskommelse om 
samverkan, god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. 
(dnr ks2018-016) 

5. 2018-02-07. Hällefors kommun - Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 
fört den 30 januari 2018, § 13, om överenskommelse om samverkan, 
god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. 
(dnr ks2018-016) 

6. 2018-02-22. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur fullmäktiges protokoll 
fört den 15 februari 2018, § 7, om överenskommelse om samverkan, 
god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. 
(dnr ks2018-016) 

7. 2018-02. Dalkarlsbergs föräldrastyrelse - Protokoll fran den 7 februari 
2018. (dnrks2018-110) 

8. 2018-02-19. Region Örebro län, regionalt samverkansrad - Protokoll 
fran sammanträde den 8 februari 2018. 

9. 2018-02-22. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll fran 
sammanträde den 14 februari 2018. 

10. 2018-02-22. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll fran 
sammanträde den 14 februari 2018. 

11 . 2018-02-22. Region Örebro län, specifika samverkansradet för 
folkhälsa , social välfärd och vard - Protokoll fran sammanträde 
den 9 februari 2018. 
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Delegationsbeslut 

1. 2018-03-01 ,14,15. Administrativa chefen - Yttrande om att använda 
allmän platsmark. (dnr ks2018-030) 

2. 2018-02-07. Kommunchefen - Beslut att utse attestanter och ersättare. 
(dnr ks2018-069) 

3. 2018-02-19. Kommunsekreteraren - Beslut om bidrag för 2017, enskilda 
vägar med statsbidrag. (dnr ks2018-102) 

4. 2018-03-19. Bildningschefen - Beslut om läsårets förläggning år 
2018/2019. (dnr ks2018-132) 

5. 2018-03-15. Kommundirektören - Beslut om förköpsärende där 
kommunala förköpsrätt inte hävdats. (ks2018-149) 

6. 2018-03-19. Bildningschefen - Beslut om placering på skolenhet i 
förskoleklass inför HT 2018. (dnr ks2018-156) 

Kommunstyrelsen beslutar 

at! lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1. Ledningsutskottets beslut 2018-03-07 §§ 22, 26 

2. Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-03-07 § 10 

3. Barn- och ungdomsutskottets beslut 2018-03-06 §§ 9,11-16 

4. Socialutskottets beslut 2018-03-07 §§ 10,13-18, 20-21 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 21/3 2018 

Närv, Närv, Omröstninqar 

beslut ej be- l!l !l 
Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei AVE 

Solveig Oscarsson, ordf 1 

Per Andreasson -
Jonas Akerman 1 

Hans Knutsson -
Ulla Bergström, v ordf 1 

Bror-Erik Israelsson -
Camilla Andersson Larsson -
Therese Hoikkala 1 

Tom Rymoen 1 

Helena Vilhelmsson 1 

John SundelI -
Birgitta Borg 1 

Ove Göthlin 1 

Pia-Maria Johansson -
Bertil Roden -

Ersättare 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 1 

Eleonore Karlsson 

Anita Rundqvist 1 

Anneli Ström 

Ursula Steffensen 1 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 1 

Håkan Kangert 1 

Bengt Svensson 1 

Susanne Forsberg 1 

Ulf Wilder 

Andreas Vid/und 

Göran Berggren 1 

Monika Aune 

Lars-Erik Larsson 1 

Antal 15 3 
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