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Revideringen av reglerna för partistöd sker med anledning av den nya 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. 

I den nya kommunallagen är bland annat kapitelindelningen förändrad. 
I den tidigare lagen fanns delen om partistöd i kapitel 2 och i den nya finns 
den i kapitel 4. Det innebär att kapitel- och paragrafhänvisningarna i reglerna 
måste anpassas till nya lagen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslåt kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat reviderat förslag till regler för partistöd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna utgick från kommunallagens bestämmelser 
om partistöd. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens 
utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen bifogas redovisningen. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till 
att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för med
borgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med 
att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år, 
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskaningen gäller partistödet för år 2017. Redovisning och 
granskningsrapport har inkommit från Liberalerna, Norapartiet, Sverige
demokraterna, Miljöpartiet de gröna i Nora, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 
Nya Moderaterna och Socialdemokraterna. Påminnelser har skickats till 
Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende. 

Under utskottets behandling av ärendet informeras om att samtliga partier 
lämnat granskningsrapport. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign Protoko llsutdrag till 

Utdragsbestyrl<ande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

//-,.. (I .~ 
tJtdragsbestyrkande 

Ks § 102 
Lu § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

dnr ks2015-598 

Sida 

137 

Svar på medborgarförslag 14/2015 om att Skolparkens träd ska 
skyltas med namn 

Cia P Glaad överlämnade förslaget på fullmäktige den 14 oktober 2015, 
§ 106. 

Förslagsställaren föreslog: 

att Skolparkens alla sorters träd ska skyltas upp med namn. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet lämnade därefter förslaget till kommun
chefen för att besvara detsamma. 

Kommunchefen överlämnade i juli 2016 förslaget till dåvarande Bergslagens 
Kommunalteknik för yttrande. Direktionen behandlade ett förslag till yttrande 
november 2016. 

Anders Wedbergsparken, det officiella namnet på parken, anlades och 
donerades 1868. Många av dagens träd är alltså mellan 140 och 150 år 
gamla. Trädbeståndet har förändrats under åren och alla sorter som 
planterades är inte dokumenterade. Det återstår arbete på plats i parken 
med att bestämma sort på träden och därefter arkivarbete. 

Parken har genomgått en förändring på grund av almsjuka. Samtliga almar 
kommer att fällas inom de närmaste åren. Frågan om det ska planteras nya 
tas upp när samtliga almar är fällda. 

Det finns två alternativ till skyltning enligt kommunalförbundet. Man kan 
märka upp varje enskilt träd eller sätt upp en tavla med information om 
träden i parken. 

En märkning på träden är tydligare men infästningen kan skada träden. En 
tavla kan informera om övrigt i parken såsom toaletter, lekpark och annat. 

Bergslagens Kommunalteknik beräknade då kostanden för inventering av 
arkivhandlingar och fältarbete till 20 000 kronor samt informationstavla med 
karta över parken, 40 000 kronor. 

I parken växer ca 75 träd. Kostnaden för individuell skyltning uppgår till 
ca 800 kronor per träd. Total kostnad för skyltning ca 60 000 kronor. 

Drift och underhåll ca 10 000 kronor per år. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

1Jtdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2018-09-12 138 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Utskottet enas också om att ge kommundirektören i uppdrag att till kommun
styrelsens sammanträde den 12 september kontakta Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen och höra efter om de kan genomföra arbetet med 
skyltning av träden i år. Om så är fallet kan kostnaden tas ur kommun
styrelsens förfogandemedel. I annat fall ska ärendet tas med i arbetet med 
budget för 2019. 

Ledningsutskottet beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag enligt ovan. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommun
direktören att hon varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen och att de meddelat att de inte kan genomföra arbetet med 
skyltning av träden i år. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Tom Rymoen (M), Lars-Erik Larsson (NP), 
John SundelI (KO), Monica Sundberg (S), Birgitta Borg (L) och Helena 
Vilhelmsson (e) yrkar bifall till utskottets förslag om bifall till medborgar
förslaget. 

Ove Göthlin (SO) yrkar avslag på förslaget. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på avslagsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget samt 

att ärendet tas med i 2019 års bUdgetarbete. 

Ove Göthlin reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Aktualisering av Nora kommuns borgensförbindelse, regress
avtai och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Ekonomichefen har lämnat en skrivelse i ärendet den 17 augusti 2018. 
För att Kommuninvest i sin upplåning på lånemarknaden ska få bästa möjliga 
kreditvillkor finns det i Kommuninvest ekonomiska förenings stadgar villkor 
för medlemskap. Detta innebär att samtliga medlemmar ska ansvara solida
riskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förbindelser. Det 
sker genom en separat tecknad borgensförbindelse. Samtliga medlemmar 
har tecknat borgensförbindelse. Nora kommun tecknade sin borgens
förbindelse den 7 maj 1993 och kommunfullmäktige har bekräftat densamma 
genom beslut den 28 oktober 2009, § 114. 

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt endast i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kornmunfullmäktige. Giltighetstiden för Nora kommuns 
borgensåtagande löper ut inom kort. 

Borgensförbindelsen är ett av villkoren för medlemskap i Kommuninvest 
ekonomiska förening och har stor betydelse för Kommuninvests verksamhet. 
Det är därför viktigt att fullmäktige i Nora kommun, innan giltighetstiden löper 
ut, fattar ett nytt beslut som bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande 
gäller. Därefter ska en separat bekräftelse av borgensförbindelsen under
tecknas. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en 
tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest. Man har också tecknat ett avtal om med
lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat, dvs garantiavtal. Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Kommuninvest och viktiga för Kommuninvests verksamhet. 

Nora kommun undertecknade regressavtalet och garantiavtalet den 
11 oktober 2011. Dessa avtal riskerar också att bli ogiltiga efter tio år och 
måste därför, inom denna tid, bekräftas på samma sätt som det som gäller 
för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har det beslutats att det ska hanteras på 
ett gemensamt sätt för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och 
garantiavtalet ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt 
behöver bara en bekräftelse göras som omfattar såväl borgensförbindelsen 
som avtalen. 
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För att enlighet ska uppnås föreslår Kommuninvest att samtliga kommuner 
fattar följande beslut. 

"Att Nora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 
1993, vari Nora kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Nora kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

Att Nora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Nora kommun 
den 11 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens
förbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Nora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Nora kommun 
den 11 oktober 2011, vari Nora kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, att för 
kommunens räkning, underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut." 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

enligt Kommuninvests ovanstående förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Förslag till revidering av Finanspolicy för Norabostäder AB och 
Nora Fastigheter AB 

Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB har överlämnat ett förslag till 
reviderad finans policy för bolagen. Revideringen gäller delegation av ansvar 
för bolagens VD. 

Bolagen har behandlat ärendet på styrelsesammanträden den 26 april 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa upprättat förslag till finanspolicy för Norabostäder AB samt 
Nora Fastigheter AB. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-juni 2018 med 
helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 21 702 000 kronor för 
perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2017 som 
uppgick till 10 433 000 kronor. Prognosen för helåret 2018 pekar på ett 
negativt resultat med 7 713 000 kronor. Det innebär ett budgetöverskridande 
på 9 536 000 kronor. 

De stora negativa budgetawikelserna finns inom hemtjänsten, särskilt 
boende, funktionsstöd, individ- och familjeomsorgen samt integrations
verksamheten. Generellt beror det på ökad efterfrågan och vårdtyngd inom 
verksamheterna. 

Kommunernas revisorer granskar rapporten den 3 september 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen· föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ekonomichefen 
om att efter revisorernas granskning har delårsrapporten reviderats med en 
uppgraderad skatteprognos. 

Prognosen för helåret 2018 pekar därför på ett negativt resultat på 
10 373 000 kronor. Detta innebär ett budgetöverskridande på 
12 196 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Fullmäktiges presidie har överlämat ett förslag till revidering avarbets
ordningen för fullmäktige. Revideringen har gjorts för att få en snabbare 
hantering av processen för svar på interpellationer. Det innebär att en 
interpellation kan överlämnas och besvaras på samma sammanträde. 

En interpellation överlämnas oftast till fullmäktige när en fråga är aktuell. Med 
gällande regler besvaras interpellationen på nästkommande sammanträde. 
I bästa fall dröjer det en månad till nästa fullmäktige men vid årsskiftet och 
vid sommaruppehållet kan det ta mycket längre tid innan svaret behandlas 
av fullmäktige . 

I övrigt har arbetsordningen anpassats till den nya kommunallagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av arbetsordning för kommun
fullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Kommunens upphandlare har överlämnat ett förlag till policy för hållbar 
upphandling. 

Upphandlaren har tagit fram ett separat dokument för riktlinjer och ett 
separat dokument för policy. Den nu gällande policyn är från 2013. 

Förslaget till policy har bearbetats dels för att samstämma med övriga 
kommuner i norra Örebro län, inom KNÖL-samarbetet, dels för att matcha 
den nationella upphandlingsstrategin och att den ska utformas enligt 
kommunens antagna riktlinjer för styrdokument. 

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar 
ti ll att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det första inriktnings
målet, Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, är 
det övergripande målet. Övriga sex inriktningsmål är vägarna till det över
gripande målet. De beskriver vilka delar som behöver ingå för att det 
offentliga köpet ska bidra till att utveckla den offentliga verksamheten. 
Nora kommuns nuvarande policy har av förklarliga skäl inte identifierat detta 
i den tidigare policyn. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att det i beslutet 
ska framgå att policyn även gäller de helägda bolagen. 

Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättad policy för upphandling för Nora kommun samt de helägda 
bolagen Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att ärendet återremitteras för att arbeta om policyn så att den blir 
mer företagarvänlig och att den stäms av med företagarna. 

Ove Göthlin (SO), Lars-Erik Larsson (NP), Tom Rymoen (M) och 
John SundelI (KO) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Hans Knutsson och Monica Sundberg (båda S) yrkar bifall till utskottets 
förslag . 
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Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition 
föreslås och godkänns. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja 
och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen avgivit 9 ja-röster 
och 6 nej-röster. Ärendet ska avgöras idag. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till policy för upphandling för Nora kommun samt de 
helägda bolagen Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. 

Pia-Maria Johansson , Lars-Erik Larsson och Ove Göthlin reserverer sig till 
förmån för återremissyrkandet. 
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Kommunens upphandlare har överlämnat ett förslag till riktlinjer för hållbar 
upphandling. 

Upphandlaren har tagit fram förslag på ett separat dokument för riktlinjer och 
ett separat dokument för policy. 

Riktlinjerna är i förslaget mer detaljerade än tidigare. De beskriver exempel
vis de sju satta inriktningsmålen. Riktlinjernas syfte är att mer i detalj styra 
kommunens inköp och ska också fungera vägledande och stöttande för 
kommunens inköpsberättigade. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om policy för 
upphandling, anta upprättat förslag till riktlinjer för upphandling 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo), Ove Göthlin (SO), Lars-Erik Larsson (NP) och Tom Rymoen (M) på att 
ärendet ska återremitteras för att omarbetas utifrån policyn. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition 
föreslås och godkänns. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja 
och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen avgivit 8 ja-röster 
och 7 nej-röster. Ärendet ska avgöras idag. 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Lars-Erik Larsson (NP), Pia-Maria Johansson (LPo), Ove Göthlin (SO), 
Tom Rymoen (M), John SundelI (KO) och Birgitta Borg (L) reserverar sig 
till förmån för återremissyrkandet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~~~=~~@~ __ ~ ____ ~0~~~d~ 
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-09-12 

dnr ks2018-393 

Förslag till internkontrollplan 2018 

Sida 

147 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet den 14 augusti 
2018. Enligt kommunens internkontrollplan över ekonomi och verksamhet 
ska respektive verksamhetschef redovisa en intern kontroll plan för verk
samhetsåret i samband med att internbudgeten antas. Internkontrollplanen 
visar vilka områden, uppdrag och rutiner som ska omfattas av granskningen 
under en viss period. 

Valet av granskningsobjekt ska vara motiverat utifrån riskbedömning av 
konsekvens och sannolikhet. Det innebär att områden där sannolikheten att 
fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 

Den kontrollansvarige ska redovisa uppföljning av internkontrollplan till 
berörd ansvarig vilken framgår av planen. Alvarliga brott eller brister som 
upptäcks i samband med granskning ska omedelbart rapporteras till 
närmaste överordnad eller kommunstyrelsen. 

Uppföljningen av internkontrollplanen sker kontinuerligt under året och 
återrapporteras till ekonomichefen som redovisar resultatet till kommun
styrelsen i samband med bokslutsredovisningen. 

Förslaget till internkontrollplan redovisar förslag till områden, uppdrag och 
rutiner som ska omfattas av granskningen 2019 per verksamhetsområde! 
avdelning. 

Förslaget till internkontrollplan för 2019 har arbetats fram av kommun
styrelsens ledamöter och kommundirektörens ledningsgrupp i en workshop. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta internkontrollplan för år 2019. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommun
direktören att ärendet gäller förslag till internkontrollplan för 2018 och inte 
2019. 

John SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag till internontrollplan för 
år 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta internkontrollplan för är 2018. 

Protokollsutdrag till I ... 
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Förslag till uppdrag om förstärkt brandskydd 

Sida 
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Kommunfullmäktige behandlade den 13 juni 2018, § 48, svar på motion 
2/2017 om brandsäkerhet hos brukare i hemtjänsten . 

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

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förslår ordföranden att 
socialchefen ska lämna en första information på socialutskottets första 
sammanträde 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge socialchefen i uppdrag att, i samverkan med räddningstjänst och 
fastighetsägare, påbörja arbete för förstärkt brandskydd utifrån Myndiheten 
för samhällsskydd och beredskaps vägledning "Brandsäker bostad för alla -
vägledning för individanpassat brandskydd" samt 

att en första information ska lämnas på socialutskottets första sammanträde 
2019. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 
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Ks § 111 dnr ks2017-667 

Förslag till Bostadsförsörjningsplan 2018-2022 

Den administrative chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Ett förslag 
till bostadsförsörjningsplan har arbetats fram. Planen är avsedd att utgöra 
riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag om kommunernas bostads
försörjningsansvar (2000:1383). 

En förutsättning för att "statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018" ska 
beviljas är att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för bostads
försörjning under september månad 2018. 

Förslaget har skickats för samråd till grannkommunerna, Region Örebro län 
och Länsstyrelsen. De inkomna yttrandena har beaktats i planen. Bland 
annat har ett nytt stycke på sidan 14 kommit till "Sammanfattande 
kommentar om marknadsförutsättningarna" . 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Bostadsförsörjningsplan 2018-2022. 

Ove Göthlin (SO) deltar inte i beslutet. 

Protokollsutdrag till 
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dm ks2016-504 

Förslag till handikappolitisk plan 

Sida 

150 

Kommunfullmäktige antog den 29 oktober 2003, § 65, en handikappolitisk 
plan för åren 2003-2006. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016, § 139, att revidera den 
handikappolitiska planen. Planen skulle vara färdigställd till den 
30 september 2017. Efter önskemål från socialchefen förlängdes utrednings 
tiden till den 31 december 2017. 

Utkast av den handikappolitiska planen har presenterats för kommunala 
handikapprådet för synpunkter. 

Planen grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning . Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, 
rekommendationer för kommunernas arbete med personer med funktions
nedsättning har också legat till grund för planen. 

Nora kommun vill på detta sätt synliggöra de områden och de rättigheter 
personer med funktionsnedsättningar har. Planens fokusområden ska på ett 
naturligt sätt bli en del av olika parters verksamhetsplanering. Uppdraget 
som berörda parter får utifrån den handikappolitiska planen blir att upprätta 
mål och åtgärder utifrån fokusområdena. Resultatet kommer årligen att följas 
upp utifrån varje verksamhets årsberättelse. 

Namnet handikappolitisk kan i dag anses förlegat varför utredaren föreslår 
att planen byter namn till "Nora kommuns plan för personer med funktions
nedsättning". 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar John SundelI (KO) bifall till 
förslaget. 

Håkan Kangert (M) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss av 
förslaget för en översyn av tydligheten och ambitionsnivån i planen. Ska det 
stå bör eller skall etc. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Protokollsutdrag till 
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Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den handikappolitiska planen för Nora kommun 2018-2025 samt 

att ändra namn på planen till "Nora kommuns plan för personer med 
funktionsnedsättning" . 

Håkan Kangert (M) och Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån 
för återremissyrkandet. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att planen ska återremitteras för att omarbetas till en 
rimlig ambitionsnivå. 

Håkan Kangert (M) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

John SundelI (KO), Monica Sundberg (S) och Lars-Erik Larsson (NP) yrkar 
bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på utskottets förslag och finner att 
det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson och Håkan Kangert reserverar sig till förmån för 
återremissyrkandet. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 113 

Delegationsbeslut 

1 2018-08-22. Kommundirektören - Beslut om fastighetsreglering rörande 
Nora 1:1, Gullvivan 9 och Stockrosen 3. (dnr ks2017-762) 

2 2018-05-31 ,06-07,1 1, 19,20,28,07-04,05, 18,30,08-03,06,07, 14, 15,21. 
Administrativa chefen - Yttrande om att använda allmän platsmark. 
(dnr ks2018-030) 

3 2018-06-04,15,26,07-02. Kommunstyrelsens ordförande -
Startrapporter för investeringar. (dnr ks2018-053) 

4 2018-07-04. Kommundirektören - Ny attestant och ersättare. 
(dnr ks2018-069) 

5 2018-09-03. Kommunstyrelsen ordförande - Yttrande över remiss från 
Energimarknadsinspektionen angående nätkoncession. 
(dnr ks2018-173) 

6 2018-06-01. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut om anmälan till 
Datainspektionen om personuppgiftsincident den 30 maj 2018. 
(dnr ks2018-319) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 114 

Delgivningar 

7 2018-08-13. Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län - Regional 
utvecklingsstrategi 2018-2030. (dnr ks2017 -103) 

8 2018-06-01 . Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut att avsluta 
ärende efter att kommunstyrelsen redovisat utförda åtgärder utifrån 
IVOS:s ställda krav på åtgärder i beslut den 12 mars 2018 
(dnr ks2017-323) 

9 2018-06-12. Boverket - Beslut om bidrag enligt förordningen om 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler. (dnr ks2017-699) 

10 2018-06-27. Diskrimineringsombudsmannen - Tillsyn av Nora kommuns 
riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. (dnr ks2017-707) 

11 2018-07-02. Skolinspektionen - Anmälan av Lärkeskolan i Nora 
kommun. (dnr ks2017-718) 

12 2018-07-12. Skolinspektionen - Uppföljning av beslut rörande 
Järntorgsskolan i Nora kommun. (dnr ks2018-054) 

13 2018-07-03. För kännedom: Länsstyrelsen i Örebro län - Beslut till 
ägare till Vassland Herrgård, Nora, om tillstånd till återplantering av skog 
inom fornlämningen Järnboås 59: l, på fastigheten Vassland 8:5. 
(dnr ks2018-212) 

14 2018-04-10. Socialstyrelsen - Utvecklingsmedel för arbete mot våld i 
nära relationer. (dnr kS2018-068) 

15 2018-07-16. Samhällsbyggnad Bergslagen - Lagakraftbevis för 
detaljplan för del av Stensnäs 1:1, Klotstigen. (dnr ks2018-170) 

16 2018-06-29. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll fört på direktionsmöte den 15 juni 2018, § 96, om förslag till 
kommentarer gällande revisionsrapport för årsredovisning 2017. 
(dnr kS2018-217) 

17 2018-06-29. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll fört på direktionsmöte den 15 juni 2018, § 97, förslag till 
kommentarer, granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av 
redovisningen. (dnr ks2018-239) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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18 2018-06-21 . Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll fört på nämnden den 13 juni 2018, § 110, miljösanktionerings
avgift Kaninen 6, Nora. (dnr ks2018-257) 

19 2018-06-18,07-02,08-14. Länsstyrelsen - Beslut med anledning av 
eldningsförbud under sommaren 2018. (dnr ks2018-309) 

20 2018-06-15. Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
i samband med provtagning inom området för fomlämningen Nora 
643:2, fastigheten Bryggeriet 3. (dnr ks2018-337) 

21 2018-06-15. För kännedom: Miljö- och energidepartementet - Beslut om 
överklagande i fråga om upphävande av strandskydd på fastigheten 
Nora Gamla Pershyttan 2:8 och Nora Gamla Pershyttan 2:14. 
(dnr ks2018-339) 

22 2018-06-21 . Länsstyrelsen -Information om sammanfattande 
bedömning av kommunernas krisberedskapsarbete 2017. 
(dnr ks2018-348) 

23 2018-06-21 . Skogsstyrelsen - Beslut om ansökan om miljöinvestering. 
(dnr ks2018-350) 

24 2018-06. Ekonomiavdelningen - Arsredovisning 201 7 för stiftelser 
förvaltade av Nora kommun. (dn r ks2018-357) 

25 2018-06-29. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll fört vid direktionsmöte den 15juni 2018, § 92, om förslag till 
åtgärdsplan om underskott för vinterväghållning. (dnr ks2018-359) 

26 2018-07-03. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Lindesbergs 
kommun om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud. 
(dnr ks2018-366) 

27 2018-07. För kännedom: Länsstyrelse - Beslut till Ericsson Local 
Service AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning Nora 164: 1 i samband 
med anläggande av fiberkabel inom fastigheten Nora 1: 1. 
(dnr ks2018-380) 

28 2018-08-06. Trafikverket - Beslut om tillstånd att utföra ledningsarbete 
inom vägområdet. (dnr ks2018-396) 

29 2018-08-07,16. Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd samt rättelse av 
beslut att inom Örebro län sätta upp valaffischer inför 2018 års val till 
riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. (dnr ks2018-397) 

Protokollsutdrag till 
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30 2018-08-20. Länsstyrelsen Stockholm - Rekommendationer för 
hantering av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering. 
(dnr ks2018-408) 

31 2018-08-20. Mälardalsrådet - Länen samlade bakom två nya rapporter 
om gods- och kompetensförsörjningen i regionen. (dnr ks2018-413) 

32 2018-09-03. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd till 
ingrepp i fornlämning Nora 26: 1 i samband med återuppförande av 
hjul- och kompressorhus inom fastigheten Ashyttan 4:45. 
(dnr ks2018-435) 

33 2018-09-10. Arrendenämnden i Lindköping - Beslut att med stöd av 
9 kap 7 § andra stycket jordbalken godkänna de förbehåll som anges i 
punkt 15 i avtalet mellan parterna. (dnr ks2018-444) 

34 2018-06-15. Region Örebro län - Protokoll från Regionalt samverkans
råd den 7 juni 2018. 

35 2018-06-20. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll samt 
utdrag, § 112, från nämndens sammanträde den 13 juni 2018. 

36 2018-06-21. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
nämndens möte den 12 juni 2018. 

37 2018-06-25. Nerikes Brandkår - Protokoll från direktionsmöte den 
15 juni 2018. 

38 2018-06-27. Arbogaåns vattenförbund - Protokoll från ordinarie 
förbundsstämma den 29 maj 2018. 

39 2018-06-29. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokolls
utdrag, §§ 90,91,98, från direktionsmöte den 15 juni 2018. 

40 2018-08-16. Finansdepartementet - Handlingsplan Agenda 2030, 
2018-2020. 

41 2018-08-24. Samhällsbyggnadsnämnen Bergslagen - Protokoll samt 
utdrag, §§ 133-134, från nämndens möte den 22 augusti 2018. 

42 2018-08-31. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
nämndens möte den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-12 156 

Ks § 115 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1 Ledningsutskottets beslut 2018-08-29, §§ 62-66 

2 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-08-29, §§ 35-38 

3 Barn- och ungdomsutskottets beslut 2018-08-28, §§ 30-33 

4 Socialutskottets beslut 2018-08-28, §§ 41-42,44-49 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ks § 116 dnr ks2018-400 

Information om processen för Allaktivitetshuset 

Kommundirektören informerar om hur processen med Allaktivitetshuset har 
gått till. 

I april 2016 påbö~ades en utredning för att få ett samlat grepp om 
kommunens kultur- och fritidsanläggningar. Detta skulle bli underlag för 
fortsatt planering. Utredningen var klar i januari 2017. 

Utredningen konstaterade att flera föreningar hade direkt olämpliga lokaler. 
Det var dålig tillgänglighet och funktionalitet i vissa lokaler. Några föreningar 
fanns i lokaler som skulle rivas. Det var brist på lokaler för kulturarrange
mang, mindre utställningar och tillfälliga program. 

Under våren 2016 fick chefen för tillväxt och utveckling i uppdrag att, 
i samråd med föreningslivet, ta fram ett förslag till lösning av lokaler till 
föreningslivet. Man undersökte om det fanns möjlighet att använda befintliga 
lokaler som ett alternativ till nybyggnation för att snabbt kunna erbjuda nya 
lokaler. 

Under våren och hösten 2016 diskuterades också behovet av nya lokaler för 
AME, Fritidsbanken och hjälpmedelsteknikerna. 

Under hösten 2016 genomfördes två möten med representanter för 
föreningslivet, den 23 augusti och den 21 september. På första mötet 
diskuterades föreningarnas behov och förslag om en lösning med ett 
gemensamt hus, Allaktivitetshus. På andra mötet presenterades två 
alternativ, fd Sandviks lokaler i Pershyttans industriområde samt fd Windahls 
lokaler vid Älvstorpsvägen. 

Vid andra mötet, den 21 september, kom man fram till följande slutsatser: 
Lokaler som ska underlätta för föreningslivet att växa och utvecklas 
Närheten till gång- och cykelvägar 
Närheten till bussar 
Möjlighet till bra bollhall 
Möjlighet till friidrott 
Bra utrymme för bågskytte 
Bra utrymme för Atletklubben 
Bra kontorsmöjligheter för studieförbunden och utbildningslokaler 
Möjlighet till förrådsutrymmen 
Utrymme för dans 
Samlingslokal 

Pä grund av läget föredrog de flesta föreningarna fd Windahls lokaler. 
Dessutom uppfyllde de lokalerna mänga av föreningarnas behov. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunen kunde också få tillgång till ändamålsenliga lokaler för AME och 
Fridtidsbanken. 

I budgetarbetet i oktober 2016 äskade verksamheten Tillväxt och utveckling 
en ramförstärkning på 1,3 miljoner kronor för årlig drift av Allaktivitetshuset. 
Kommunfullmäktige beviljade i december 2016 verksamheten 1 miljon kronor 
i ramförstärkning . 

Förstudierapporten "Allaktivitetshuset" var klar i juni 2017. Kommunen 
förhandlar med ägaren av fd Windahls om utformning av lokaler och om 
hyreskostnad. Man kommer överens om att utvecklingen måste ske i etapper 
och det som ska prioriteras är lokaler för bågskyttarna och del av 
kommunens egen verksamhet. Hyresavtalet skrivs under i augusti 2017 och 
börjar gälla från den 1 april 2018. 

Hyreskostanden överstiger den beviljade ramförstärkningen med 300 000 
kronor. De tas inom Tillväxt och utvecklings befintliga ram. Utvecklingen av 
de olika etapperna sker genom äskningar till kommande budget och efter 
kommunens förmåga. 

Kommunens egna verksamheter hyr lokaler i byggnaden från den 
1 september 2017 till den 1 april 2018 för en kostnad av 15 000 kronor, 
exklusive moms, per månad. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

~~r;j 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-12 159 

Ks § 117 dnr ks2018-051 

Kommundirektören informerar 

Sammanträdet är stängt för allmänheten under ärendet. Ärendet handlar om 
kommunstyrelsens arbetsgivaransvar och i den här fallet gentemot några 
specifika medarbetare. 

Ordföranden tackar kommundirektören. 

Protoko llsutdrag till 
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KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 12/92018 

Närv, Närv, 

beslut ej be- I § 107 

Ledamöter slut Ja Nej 

Solveig Oscarsson, o'df -
Per Andreasson 1 1 

Jonas Akerman 1 1 

Hans Knutsson 1 1 

Ulla Bergström, v o,df 1 1 

Bror-Erik Israelsson 1 1 

Camilla Andersson Larsson 1 1 

Therese Hoikkala I §§ 100-109,111 1 1 

Tom Rymoen 1 1 

Helena Vilhelmsson 1 1 

John SundelI 1 1 

Bin:Jitta BorQ 1 1 

Ove Göthlin 1 1 

Pia-Maria Johansson 1 1 

Bertil Roden -
Ersättare 

Monica Sundberg 1 1 

Kent Nilsson 1 

Eleonore Karlsson 

Anita Rundqvist 

Anneli Ström 

Ursula Steffensen 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 

§§ 110,112-117 Håkan Kangert 1 

Bengt Svensson 1 

Susanne ForsberQ 

Ulf Wilder 

Andreas Vidlund 

Göran Berggren 

Monika Aune 

Lars-Erik Larsson 1 1 

Antal 9 6 

Omröstningar 

§ 108 

Avs Ja Nej 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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