Sammanfattning möte Kommunstyrelsen,
Nora kommun 2014-04-16
!

!1. Nerikes Brandkår redovisade sin verksamhet och sin ekonomi. Under 2013 var det <100
utryckningar i Nora.
!2. Projektdirektiv Samverkan i Bergslagen. Norapartiets synpunkter:

• Projektdirektiven beskriver dels en utredning av samverkan i BMB och BKT, dels en utredning
av andra områden för ev samverkan. Förtydligande: Projektet ska utreda samverkan inom
BMB och BKT:s områden. Den andra delen är ett sidouppdrag som bör ha ett bredare fokus
inom regionen.
• Det finns otydligheter i projektdirektivet bl a vilken tidsram som gäller, om det enbart är en
utredning och varför projektet enbart involverar KNÖL. Norapartiet anser att projektdirektivet
behöver förtydligas. Bristerna i projektdirektivet bedömdes inte som så svåra att återremiss
krävs. Som förtydligande beslutar KS att projektet gäller en utredning med fokus på BMB
och BKT. Styrgruppsrepresentant för oppositionen: John Sundell (NP) valdes.

!3. BKT årsberättelse och revision. Vid mötet fanns ingen information angående de pengar som

belastat ett kollektiv för att täcka kostnaderna för slamtömning. Frågan bör belysas igen på nästa
KF.

!4. Finansiering för att sätta upp ytterligare 4 statyer föreslås beaktas i 2015 års budget.
!5. Ansökan om bidrag från BRIS skjuts upp. Beslut: kontakt tas med BRIS för dialog om deras
verksamhet och hur de kan hjälpa Nora. Efter dialog kan beslut fattas om bidrag.
!6. Renovering av omklädningsrum, Norvalla: Det saknas en övergripande bild över området, vad
som ska göras och när. Att avsätta 3 miljoner för omklädningsrummet bedömdes av flera vara
svårt att försvara. Beslut: åtgärder vidtas för att återställa lokalen till skicket det var innan
skadegörelsen och att snarast tillsätta ett tema vid Ks-Au, angående idrottens lokaler och
Norvalla området.

!7. Ekonomisk rapport. Nollresultat för BUN beror, enligt Gawelin, dels på en personalminskning
och dels på ökat anslag i 2014 års budget. Socialnämndens budget
-1,4 mkr anses bero på en försiktighet i analysen där man har fortsatt ökad kostnad för
hemtjänsten. Både BUN och Soc har nämndmöte närmaste veckan där detta kommer att
belysas lite mera.

!8. Försäljning av industritomt. Vid förfrågan angående priset så menade kc att den värdering
som gjordes 2011 fortfarande är aktuell.
!På eftermiddagen informerade PWC om utredningen om förändring av förvaltningarna i Nora

kommun. Det som framfördes var att en förvaltning med utskott skulle kunna skapa en hållbar
och kostnadseffektiv organisation. Förändringen av den politiska organisationen togs upp. Det
framkom att det finns en del frågetecken kring den tilltänkta förändringen, som främst lyftes av
Tom Rymoen. Nästa steg?
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