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Ks § 26 
Su § 1 dnr ks2020-131 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 för omsorg 

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 har från och med 2011-01-01 ersatt 
Lagen om yrkesverksamhet för Hälso- och sjukvårdens område. Lagen ger 
vårdg ivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets
arbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår. 

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars va~e år av vilken det 
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienter/brukare 
får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde. MAS gör uppföljningar i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. 

MAS har på socialutskottets uppdrag upprättat rutiner och riktlinjer för hur det 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, 
följa upp och utveckla verksamheten. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse 2019 för omsorgen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på 
att kommunstyrelsen följer upp patientsäkerheten med korta intervaller, 
förslagsvis tre månader per år, från och med kommunstyrelsen i maj. 

David Stansvik M yrkar bifall till utskottets förslag . 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Rylanders tilläggsyrkande 
och finner att det avslås. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

go JJJib 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att gOdkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse 2019 för omsorgen. 

Bengt Magnusson, Maria Blomqvist (båda LPo) och Jan Rylander reserverar 
sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

cfD JJ!ijJp 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 27 
Su § 2 dnr ks2019-119 

Sammanställning av avvikelser 2019 inom omsorgen 

Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska eller 
borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig komponent i 
ledningssystem för kvalitet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med ansvariga 
enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen och funktionsstöd 
för 2019. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorg och 
funktionsstöd år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign 

So ,JJlBJ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks §28 
Su § 3 dnr ks2020-037 

Förslag till ändrade avgifter inom familjerådgivningen 

Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län 
bedriver regionen familjerådgivning åt kommunema enligt ett avtal som 
ingicks 1995 och reviderades 2009. Verksamheten är skatteväxlad. 

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för 
verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet och är 
juridiskt prövat. 

Den nuvarande avgiften är 150 kronor per besök och har inte justerats på 
20 år. Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i enlighet 
med Region Örebro läns förslag och meddela regionen sitt beslut. 
Regionens förslag är att avgiften höjs till 250 kronor per besök och att en 
avgift för uteblivna besök införs. 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ny avgift till familjerådgivning fastställs till 250 kronor per besök 

att avgift tas ut för uteblivna besök 

att förändringen till ny avgift träder i kraft 1 juni 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cfo JJJ!JiJ 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 29 
Su §4 dnr ks2020-118 

Förslag att rekvirera statsbidrag för att utöka och förstärka 
demensvården 

Socialstyrelsen får under år 2020 fördela statsbidrag till landets kommuner 
i uppdrag att säkerställa god vård och omsorg av personer med demens
sjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre. Medlen ska utbetalas 
efter rekvisition från kommunerna. 

Statsbidraget ska bidra till att motverka ensamhet bland äldre och öka 
kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. 
Statsbidraget omfattar ca 800 000 kronor för Nora kommun. 

Omsorg avser att använda statsbidraget till att 
• 	 utöka och förstärka demensdagvården för att möjliggöra bättre innehåll, 

fler aktiviteter, utökat stöd till anhöriga samt möjligheter till semesteröppet 
• 	 Stjärnmärka Vattenhjulet på Tullbackagården 
• 	 Säkerställa kompetens motsvarande demens ABC+ på samtliga 

medarbetare inom vård och omsorg 

Om önskemål finns att den utökade förstärkningen på demensdag
vården ska vara permanent även 2021 måste medel för dessa säkras under 
budgetprocessen för 2021. Kostnader beräknas till ca 550 000 kronor. 

Stjärnmärkning, som är en utbildningsserie genom svenskt demenscentrum, 
kostar inget efter 2020. Stjärnmärkningen innebär att personal genomför 
flera utbildningar som ett led till att kunna Stjärnmärkas, vilket ger ökade 
kunskaper inom demenssjukdom. För stjärnmärkningen krävs, utöver 
utbildningsinsatserna, att verksamheten fortlöpande arbetar med reflektions
frågor inom ämnesområdet demens. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att rekvirera statsbidraget och använda det enligt de föreslagna punkterna 

att uppdra till socialchefen att utvärdera förstärkningen av demensdagvården 
och återrapportera till socialutskottet i september 2020 samt 

att uppdra till socialchefen att, i årsberättelsen, redovisa hur medlen nyttjats 
samt dess effekter. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

cF.D 
Utdrags best yrkande 
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Ks § 30 
Su § 5 	 dnr ks2018-486 

Förslag till riktlinjer för myndighetsutövning enligt SoL för stöd i 
ordinärt boende och särskilt boende 

Socialchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Riktlinjen rör 
myndighetsutövningen som utförs av Nora kommuns biståndshandläggare 
och de beslut de fattar enligt Socialtjänstlag (2001 :453) (SoL). 

Riktlinjen utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell rättspraxis, 
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. 

Riktlinjen förtydligar lagstiftningen och anger en riktning och en ram utifrån 
politiska beslut. Den beskriver det som gäller i vanliga situationer. Denna 
riktlinje ska syfta till att skapa samsyn om handläggning, utredning, beslut 
och uppföljning om insatser inom Nora kommun. 

Riktlinjen är vägledande och gäller aldrig utan undantag . En helhets
bedömning av den enskildes totala situation måste alltid göras i varje enskilt 
fall. Ytterst är det alltid den enskildes behov av stöd och hjälp som är 
avgörande vid beslut om insats. 

Grunden för riktlinjen är dels att säkerställa att Nora kommuns bistånds
handläggare genomför handläggningen enligt Socialstyrelsens process
modell för socialljänsten samt att utredningen genomförs utifrån beslutad 
modelllBIC, dvs Individens Behov I Centrum. De största förändringarna 
gentemot tidigare riktlinje är 
• 	 att tydliggöra IBIC som metod för utredning 
• 	 ram beslut som grund för beviljat bistånd 
• 	 att fastställa normer för tid s nivåer för bistånd inom de olika livsområdena 

i ICF 
• 	 komplettering av riktlinjen med "Tillämpning av insatser för stöd, omsorg 

och service" som definierar tjänsternas innehåll och ambitionsnivå. 

Socialchefen föreslår att socialutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta 
att anta riktlinje Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen avseende stöd i 
ordinärt boende samt särskilt boende samt Tillämpning av insatser för stöd, 
omsorg och service. 

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) på återremiss av 
ärendet och framför följande: skrivelsen om ändringar i tjänsteskrivelsen 
angående konsekvensema på verksamhetssystemet behöver ändras för att 
vara begripligt, ändra så det står att beslut skall vara tidsbegränsade förutom 
när det gäller särskilt boende istället för bör som det står nu, ändra skrivelsen 
angående husgemenskap samt ändra så det står att det alltid ska finnas 
beslutsmotivering vid alla insatser. 

Justerares sign 

cfo J1dIJ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden föreslår att ärendet inte ska återremitteras utan föras vidare till 
kommunstyrelsen för beslut med de ändringar som Bengt Magnusson 
framför. 

Ordföranden frågar utskottet om ärendet ska avgöras i dag och finner att 
ärendet ska avgöras i dag. 

Ordföranden frågar utskottet om utskottet kan besluta att föra ärendet vidare 
till kommunstyrelsen för beslut med de ändringar som Bengt Magnusson 
föreslår. 

Ordförande finner att utskottet beslutar enligt ordförandens förslag . 

Socialutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut med de förslag till ändringar 
som Bengt Magnusson framfört. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson 
(LPo) på att ärendet återremitteras till socialutskottet för förtydligande. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till socialutskottet för förtydligande. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 31 
Su § 6 dnr ks2019-398 

Förslag till upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten 

Ärendet utgår. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O JJJj/) 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 32 
Su § 7 dnr ks2020-129 

Förslag tilllokalprogramsplan för nytt vård- och omsorgsboende, 
Rosen 

Socialchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Den demografiska 
utvecklingen pekar på ett ökat behov av mellan 50-100 platser år 2030. 
Behovet som ett nytt boende ska tillgodose är 90 lägenheter varav upp till 
10 är platser för utredning och rehabilitering , dvs korttidsplatser och två 
lägenheter ska vara anpassade för parboende. 90 lägenheter på Rosen ger 
Nora kommun ett nettotiIIskott 27 lägenheter. 

Det centrala i ett lokalprogram är att beskriva de funktioner och värden som 
fastigheten och lokalema ska stödja samt vilket typ av verksamhet som ska 
bedrivas och dess volymer. 

Den övergripande visionen med Rosen är att tillföra Nora kommun ett 
modernt boende som är anpassat för en äldre målgrupp med stora behov av 
stöd och omsorg , som i sin utformning stödjer ett arbetssätt som har den 
enskildes resurser, delaktighet och integritet som utgångspunkt. 

Punkterna 1-4.1 i lokalprogrammet är av störst betydelse för lokal
programmets utformning då de punkterna handlar om det som skapar 
förutsättningarna för Rosens utformning. 

Rosen ska upplevas som en helhet och därmed stödja ett arbetssätt som 
sätter den enskildes känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 
i centrum i samverkan med civilsamhället och andra huvudmän. 

Utemiljön ska utformas så den är tillgänglig och lättframkomlig för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. Miljön ska vara rehabiliterande med till exempel 
odlingslotter, utegym, park och innergård. Det ska finnas promenadstråk och 
möjlighet till umgänge i utemiljön. 

Ett lokalprogram måste tillåta avsteg från beskrivna behov och lösningar. 
Under en projektering kan det visa sig att saker inte är genomförbara eller 
alternativt att man hittar andra lösningar än de föreslagna som man tycker 
fungerar bättre. Det kan ju också handla om att man hittar lösningar som är 
billigare men ändå lika bra som det man tänkt. Avsteg från lokalprogrammet 
samverkas i projektgruppen för Rosen. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa Lokalprogramsplan Rosen. 

Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet. 

Justerares sign 

tf'O JJ.JJb 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrtldesdatum Sida 

43Kommunstyrelsen 2020-04-01 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Bengt Magnusson, Maria Blomqvist (båda LPo) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Justerares sign 
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Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 33 
Su § 8 dnr ks2020-1S3 

Förslag till uppdrag om översyn av riktlinjer för parboende 

Med anledning av att en lokalprogramplan tagits fram för det nya 
vård- och omsorgsboendet Rosen bör även riktlinjer för parboende ses över. 

Riktlinjerna för parboende reviderades i juni 2016. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra översyn av riktlinjer för 
parboende. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

~() JJ.;tfb 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till nytt gruppboende i fastigheten Torget 1, 
f.d.Oalgården. 

Ärendet utgår. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

J;jJbPi> 
Utdragsbestyrkande 
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Ks§ 35 
Lu § 11 dnr ks2020-093 

Nora kommuns årsredovisning för år 2019 

Ekonomiavdelningen har ställt samman ett förslag till årsredovisning för Nora 
kommun för 2019 års verksamhet. 

Nora kommun redovisar ett positivt resultat för 2019 på drygt 3 459 000 
kronor. Det innebär dock en negativ budgetawikelse på 1 693 000 kronor i 
förhållande till det budgeterade positiva resultatet på 5 152 000 kronor. 

Verksamheterna kostade drygt 6 miljoner mer än budgetera. Främst beror 
det på att omsorgsverksamheten överskridit sina budgetanslag med 
anledning av ökad vårdtyngd och placeringar på institutioner och vårdhem. 

Skatter, generella statsbidrag och uljämningar redovisar ett budgetöverskott 
på ca 3,1 miljoner kronor. Det är med anledning av regleringen av skatte
intäkter vid årsskiftet. 

De finansiella posterna redovisar ett överskott gentemot budget på 
ca 1,2 miljoner kronor. Detta tack vare att Kommuninvest visade ett 
positivt resultat för år 2018 vilket i sin tur innebar en överskottsutbetalning 
till kommunen. 

Budgetawikelser på respektive område redovisas i bokslutshandlingen 
"Arsredovisning 2019". 

Kommunens investeringsutgift år 2019 var totalt ca 39 650 000 kronor vilket 
innebär att 67 procent av årets investeringsbudget har använts. 

Investeringsutgifterna är fördelade på kommunen med 10142000 kronor 
och på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med 4 019 000 kronor samt 
taxekollektivet med 25497000 kronor vilket avser VA- och renhållnings
verksamheten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Nora kommuns årsredovisning 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

fo iflf(J6 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till ombudgetering av 2019 års investeringsprojekt till 
verksamhetsåret 2020 

Vid genomgång av 2019 års bokslut har förslag lämnats om att man bör 
ombudgetera i 2020 års bokslut. 

Om alla begärda överföringar genomförs innebär det att investerings
budgeten ökar med drygt 14 miljoner kronor till 135401 000 kronor. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

r20 ))AJ/5 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 37 
Lu § 13 dnr ks2020-125 

Nora kommuns lånebehov 2020 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommuns 
likviditet är ca 100 miljoner kronor på Bergslagens Sparbank. För att 
finansiera investeringsutgifter för ombyggnation av Nora Reningsverk på 
ca 150 miljoner kronor måste kommunen låna likvida medel till projektet. 
Det betyder att kommunen har ett lånebehov på ca 130 miljoner kronor för 
att inte få likviditetsproblem. Kommunen måste ha likviditet till minst två 
månaders löneutbetalning inklusive arbetsgivaravgift och skatter samt övriga 
kostnader som uppkommer under olika perioder enligt likviditetscykeln. 

Lånet kommer att, indirekt, finansieras av taxekollektivet via vattentaxan. 
Avskrivningar och amorteringar tillsammans med räntekostnader kommer att 
faktureras Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för faktiska kostnader. 
Med tanke på framtida investeringsprojekt behöver kommunens ambition 
vara att amortera lånet skyndsamt. 

Anledningen till att lånebehovet är 130 miljoner kronor på ett investerings
projekt på 150 miljoner kronor är att kommunens återstående limit hos 
Kommuninvest, efter detta lån, är 310 miljoner kronor. Det motsvarar 
beräknad investeringsutgift för bygget av Nya Karlsängskolan. Kommunen 
behöver det för borgensåtagandet till Nora Fastigheter AB som blir 
fastighetsägare. 

Enligt Kommuninvests senaste rapport om limitgräns, den 28 februari 2020, 
kan kommunen låna 122000 kronor per invånare. Med nuvarande invånar
antal innebär det att kommunen, med nuvarande förutsättningar, kan låna 
max 444 miljoner kronor av Kommuninvest. 

Reduceringen av limiten grundas på Kommuninvests risk- och värdeanalys 
från den 8 februari i år som har gått från riskvärde 2,0 till 6,0. Anledningen är 
bland annat det negativa utfallet i koncernen 2018 samt att kommunens 
nettokostnader stiger. Riskvärdesanalysen är också en anledning till att 
kommunen behöver effektivisera för att kunna möta de framtida 
investeringsbehoven. 

Justerares sign 

&0 )))J}b 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SidaSammantradesdatum 

Kommunstyrelsen 492020-04-01 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2020, med totalt 130 miljoner kronor samt 

att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna belopp 
motsvarande de belopp på de lån som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

rfL) JJJ/() 
Utdragsbeslyr1<ande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 50 

Ks§ 38 
Lu § 15 dnr ks2020-088 

Förslag till internbudget 2020 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019, § 131, om budget för 
år 2020 samt ekonomisk plan för åren 2020-2022. 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till intern budget för kommun
styrelsens verksamheter. 

ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till internbudget 2020 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

cPa J));/b 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 51 

Ks § 39 
Lu § 18 dnr ks2020-112 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Med anledning av ny lagstiftning gällande GDPR behöver kommunstyrelsens 
delegationsordning revideras. EU:s dataskyddsförordning, General Data 
Protection Regulation, GDPR, reglerar under vilka omständigheter en 
inträffad personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen samt i 
vilka fall de registrerade ska informeras om det inträffade. Anmälan ska 
skickas till Datainspektionen inom 72 timmar och de registrerade ska 
informeras utan onödigt dröjsmål. 

Detta kan vara tidskrävande. För att kommunen ska uppfylla lagkraven och 
slippa sanktioneringsavgifter föreslås en förenklad hanteringen och 
beslutsfattande genom förändring av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kommundirektören och kanslichefen föreslår tillägg i delegationsordningen 
med beslut som rör frågor om personuppgiftsincidenter och konsekvens
bedömningar. Delegat och ersättare i dessa frågor förslås vara kommun
direktören och kanslichefen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med förslaget 
samt 

att kommundirektören får i uppdrag att årligen se över delegationsordningen 
och återkomma till kommunstyrelsen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) 
och Bengt Magnusson (LPo) på att delegationsordningen ska ses över 
under 2020. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på David Stansviks tilläggsyrkande 
och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som bifaller ledningsutskottets förslag röstar ja och den som bifaller lednings
utskottets förslag inklusive tilläggsanslaget röstar nej. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~D J/AJ6 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 522020-04-01 

Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit 7 ja-röster 
och 4 nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med förslaget 
samt 

att kommundirektören får i uppdrag att årligen se över delegationsordningen 
och återkomma till kommunstyrelsen. 

Bengt Magnusson, Maria Blomqvist (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

&0 JJiih 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-01 

Sida 

53 

Ks §40 
Lu § 19 dnr ks2020-126 

Strategi vid epidemi och pandemi 

Säkerhetssamordnaren/säkerhetsskyddschefen och kommundirektören har 
överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Folkhälsomyndigheten höjde i bö~an av mars i år riskbedömningen för 
Coronaviruset COVID-19. I samband med det uppmanade Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, och Länsstyrelsen Örebro län kommunerna 
att uppdatera sina pandemiplaner. 

Kommunfullmäktige antog den 28 oktober 2009 en pandemiplan för Nora 
kommun. Vid översyn av planen framkom det att både formalia utifrån 
kommunstyrelsens antagna riktlinjer för styrdokument samt nya råd och 
förhållningssätt från olika myndigheter medförde så stora förändringar att 
ändringarna inte kan anses som revidering. 

Den föreslagna strategin vid epidemi och pandemi kommer att ligga till grund 
för arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner hos de olika verksamhets
områdena. Om strategin antas av fullmäktige ersätter den den tidigare 
pandemiplanen. 

Syftet med Strategi vid epidemi och pandemi är att övergripande beskriva 
hur kommunens arbete ska bedrivas i samband vid en epidemi eller pandemi 
för att klara av de uppdrag och det ansvara som åligger kommunen. 

Under utskottets behandling föreslår John SundelI (KO) att hänvisningar och 
förtydliganden till andra relevanta dokument kan skrivas in i noterna. Detta 
kommer att ske till dokumentet som ska behandlas av kommunstyrelsen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Strategi vid epidemi och pandemi med revidering enligt 
ovanstående. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Strategi vid epidemi och pandemi. 

Justerares sign 

Po WJt 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-01 54 

Ks § 41 
Lu § 22 dnr ks2020-1 03 

Anhållan från Intresseföreningen Bergslaget om ny medlems
avgift 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Styrelsen för 
Intresseföreningen Bergslaget vill inför sitt årsmöte 2020 undersöka 
förutsättningarna att justera årsavgiften för år 2021 samt att en årlig justering 
sker enligt konsumentprisindex från och med år 2022. 

Den årliga medlemsavgiften har varit oförändrad sedan föreningen bildades 
1995. Den enda justeringen av medlemsavgiften som tidigare beslutats av 
årsmötet är det maximala takbelopp som infördes 2005. 

Medhänsyn till den kostnadsutveckling som varit avseende personal, lokaler 
och övriga tjänster anser styrelsen att medlemsavgiften behöver justeras för 
att långsiktigt kunna bedriva en väl fungerande verksamhet och utveckla 
medlemsnyttan. 

Nora kommun betalar för år 2020 10 000 kronor i en fast avgift samt en rörlig 
del på 1 krona per kommuninvånare vilket för år 2020 blir 10 729 kronor. 
Totalt betalar Nora kommun 20729 kronor för år 2020. 

Intresseföreningen Bergslagets förslag till ny avgift innebär en årlig 
kostnadsökning med 5 365 kronor, räknat på samma invånarantal som år 
2020. Därtill kommer indexuppräkning från och med 2022. Vid ökat 
invånarantal ökar den rörliga kostnaden med 1,50 per invånare. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avslå Intresseföreningen Bergslagets förslag om ny medlemsavgift 

att föreslå Intresseföreningen att den fasta avgiften på 10 000 kronor och 
den rörliga avgiften på 1 krona/invånare ligger fast och att en årlig justering 
sker enligt konsumentprisindex från år 2021 samt 

att bjuda in Intresseföreningen Bergslaget till kommunstyrelsen under 2020 
för information om verksamheten. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) 
bifall till utskottets förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign 

c?D JdIb 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 55 

Ks §42 dnr ks2020-167 

Förslag att, på prov, öppna Arne P:s väg för allmän trafik 
under 2020 

Trafikingenjören på Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen informerade 
samhällsbyggnadsutskottet den 18 mars 2020 om möjligheten att öppna 
Arne P:s väg, den s.k. bussgatan , på prov under 2020. 

Syftet är att öka ti llgängligheten till de centrala delarna i Nora och till 
parkeringsplatsen på Skojarbacken. Det är också ett led i att följa 
framtagen trafikplan för Nora. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram ett förslag för att 
öppna Arne P:s väg för allmän trafik samt en kostnadskalkyl för att 
genomföra det. 

Innan ett beslut kan verkställas måste direktionen för Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen, som är väghållare, fatta beslut om att öppna den s.k. 
bussgatan på prov och kommunstyrelsen i Nora måste fatta beslut om hur 
finansieringen ska ske samt under vilken period förändringen ska vara. 

Kostnaden för åtgärderna beräknas till ca 150 000 kronor. I förslaget ingår 
rivning av befintligt hinder och chikan samt bygge av nytt farthinder. Även ny 
skyltning till Allaktivitetshuset ingår i den beräknade summan. 

Eftersom förslaget är att åtgärden ska vara på prov under sommaren 
2020 måste hänsyn tas till att kostnaden för att återställa aktuell gata till 
ursprungligt skick, dvs bussgata, beräknas vara minst motsvarande 
belopp som nämnts ovan. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen anser att kostnaden är skälig för att 
öppna Arne P:s väg för allmän trafik. Förbundet förordar dock att det bör 
vara en permanent lösning. Ytterligare åtgärder som krävs för en permanent 
lösning är att ta bort chikanen vid Skojarbacken samt att anlägga nytt 
farthinder med tillhörande skyltar. Kostnaden för detta beräknas till 
60 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att så 
snart det är möjligt öppna Arne P:s väg för allmän trafik på prov fram till 
årsskiftet 2020/2021 

att, under förutsättning att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fattar 
nödvändiga beslut, finansiera åtgärderna med 150 000 kronor som anslås 
från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 56 

att kommundirektören får i uppdrag att ansvara för att utvärdering sker under 
hösten och återkomma med rapport på kommunstyrelsen den 18 november 
2020 

att vid samma tillfälle fatta beslut om att Arne P:s väg vid årsskiftet 
2020-2021 ska återgå till bussgata eller om den även fortsättningsvis ska 
vara öppen för allmän trafik samt 

att kostnaden för beslutad åtgärd belastar 2021 års budget. 

Justerares sign 

&0 JJfJIo 
Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-04-01 57 

Ks §43 dnr ks2020-128 

Förslag till yttrande över överklagat beslut om detaljplan för del 
av Älvestorp 4:1 . 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 11 september 2019, 
§ 179, att anta detaljplan för del av Älvestorp 4:1 i Nora. Ärendet har över
klagats till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Nora kommun har 
fått möjlighet att yttra sig. 

De synpunkter som finns i överklagandet berör att jordbruksmark, kulturmiljö 
och naturvärden tas i anspråk. Synpunkterna gäller också Nora kommuns 
strategiska ställningstagande. 

Planarkitekten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har 
tillsammans med kommundirektören yttrat sig över synpunkterna i 
överklagandet. 

Planområdet är sedan tidigare planlagt enligt begreppet NATUR, enligt 
Boverkets planbestämmelsekatalog. Det kan därmed inte anses strida mot 
miljöbalkens 3 kapitel , 4 paragraf. Detaljplanen följer tidigare fastställd 
strategisk planering som är förankrad i översiktsplanen, antagen av 
fullmäktige i december 2017. Enskilda och allmänna intressen har awägts 
inom ramen för detaljplanen och kan därmed inte anses strida mot plan- och 
bygglagens 2 kapitel, 1 paragraf. 

Detaljplanen har genom exploateringstal och höjder anpassats utifrån 
områdets kultur- och naturmiljöer. Detaljplanen medför inte betydande 
negativ påverkan på natur- eller kulturvärden. 

Biotopsskyddsdispens ska sökas för att awerka björkallen vilket framgår av 
planbeskrivningen, efter ändring mellan samrådsskede och gransknings
skede. Det framgår av granskningsutlåtandet. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att området för byggnation flyttas längre ner mot 
sjön. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget till yttrande och finner att det 
bifalls. 

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

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~O JJJi)j 
Utdragsbeslyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

58Kommunstyrelsen 2020-04-01 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom förslag till yttrande såsom eget yttrande. 


Jan Rylander reserverar sig till förmån för eget yrkande. 


Bengt Magnusson och Maria Blomqvist deltar inte i handläggning och beslut 

på grund av jäv. 


Justerares sign Protokollsutdrag till 

&.0 ~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 59 

Ks §44 dnr ks2019-453 

Förslag att anta detaljplan för Bryggeriet 3 med flera 

Ärendet utgår. 

Justerares sign 

cf-o Jdf6 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2020-04-01 

Sida 

60 

Ks §45 
Bu § 6 dnr ks2019-226 

Förslag att avbryta utredning om förändrat lokalnyttjande av Järntorps
skolanIJärntorgets förskola och Lärkesskolan 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019, § 135, bland annat att ge 
kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning om förändrad 
lokalanvändning av Järntorgsskolan, Järntorgets förskola och Lärkesskolan. 

Syftet med utredningen har varit att titta på förutsättningarna för att flytta flera 
förskolor till Lärkesskolan med en påföljande flytt av elever till Järntorgs
skolan Det finns nu en preliminär kalkyl för lokalanpassningar av Lärkes
skolan och Järntorgsskolan. Kostnadskalkylen visar att Lä~eskolans 
anpassning uppskattas till 4 850 000 kr och Järntorgsskolans anpassning 
uppskattas till 4 150 000 kr. Kostnaderna är ungefär dubbelt så höga som 
tidigare kalkyler. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att upphäva kommunstyrelsens beslut § 135/2019 och ått aktuell utredning 
avbryts. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Justerares sign 

RO JJP6 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 	 Sida 

2020-04-01 61 

Ks §46 

Delegationsbeslut 

1 	 2020-03-18. Kommundirektören - Tecknande av avtal november och 

december 2019. (dnr ks2019-049) 


2 	 2020-03-18. Ekonomichefen - Tecknande av avtal , december 2019. 
(dnr ks2019-402) 

3 	 2020-03-02,31. Fastighetsstrateg - Upplåtelse av allmänplatsmark. 
(dnr ks2020-076) 

4 2020-02-17, 03-02,31 . Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporter 
för investeringar. (dnr ks2020-085) 

5 	 2020-02-24. Kommundirektören - Beslut att utse attestanter och 
ersättare. (dnr ks2020-101) 

6 2020-02-26. Kommundirektören - Fullmakt till Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen att företräda Nora kommun som markägare i 
redovisade ärenden. (dnr ks2020-104) 

7 	 2020-03-17. Kommundirektören - Beslu1 om avslag om utlämnande av 
allmän handling enligt 26 kap 1 § OSLo (dnr ks2020-149) 

8 	 2020-03-19. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: Besöksförbud på särskilt boende fr o m 19 mars 
2020. (dnr ks2020-157) 

9 	 2020-03-19. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: Stänga sociala dagvården från den 19 mars och 
demensvården från den 20 mars 2020. (dnr ks2020-158) 

10 	 2020-03-19. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: att införa besöksrestriktioner tilliFO från den 20 mars 
2020. (dnr ks2020-162) 

11 	 2020-03-24. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: att tillfälligt stänga Aktivitetscenter från den 24 mars 
2020 och under max sex veckor. (dnr ks2020-164) 

12 	 2020-03-25. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: att Prästgatan är gågatan under perioden 1 april till 
den 31 augusti 2020. (dnr ks2020-166) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

-90 Ji)4f; 
Utdragsbestyrkande 
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62Kommunstyrelsen 	 2020-04-01 

13 	 2020-03-26. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: att tillfälligt avgiftsbefria upplåtelse av allmän 
platsmark under 2020. (dnr ks2020-168) 

14 	 2020-03-30. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: tillfällig fakturahantering under våren 2020. 
(dnr ks2020-171) 

15 	 2020-03-31. Kommundirektören - Beslut om avslag på begäran om att 
utlämna allmän handling . (dnr ks2020-175) 

16 	 2020-03-25. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende, Covid-19: att ge kommundirektören i uppdrag att t.o.m den 
30 april 2020 fatta nödvändiga beslut med anledning av Covid-19. 
(dnr ks2020-176) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~o JIM 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 	 2020-04-01 63 

Ks §47 

Delgivningar 

1 	 2020-03-23. Diskrimineringsombudsmannen DO - Beslut om tillsyn av 
riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier. (dnr ks2019-486) 

2 	 2020-02-25. Namninsamling om att stoppa stängning av den 
pedagogiska omsorgen. (dnr ks2019-578) 

3 	 2020-02-26. Nacka Tingsrätt - För kännedom: Dom om att upphäva 
Orica Swedens AB:s tillstånd till miljöfarlig verksamhet. (dnr ks2020-035) 

4 	 2020-02-11. Namninsamling för att behålla isbanan. (dnr ks2020-038) 

5 	 2020-03-06. Ljusnarsbergs kommun - Kommunstyrelsens beslut om 
förstudie om Samhällsbyggnad Bergslagen. (dnr ks2020-068) 

6 	 2019-12-05. Länsstyrelsen - Utbetalning av bidrag till Pershyttans 
bergsmansby. (dnr ks2019-284) 

7 	 2020-02-12. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 5 februari 2020. 

8 	 2020-02-21. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 22 januari 2020. 

9 	 2020-03-06. Region Örebro län - Protokoll från möte med Regionalt 
samverkansråd den 28 februari 2020. 

10 	 2020-03-26. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll samt 
utdrag, § 313, från sammanträde den 19 mars 2020. 

11 	 2020-03-26-27. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll samt 
utdrag §§ 15-16,18, från sammanträde den 18 mars 2020. 

12 	 2020-03-27. Region Örebro län, specifika samverkansrådet för kultur
ProtokolI från sammanträde den 2 8 februari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~D JviI)J 
Utdragsbestyrkande 
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Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 64 

Ks§48 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1 Ledningsutskottets beslut 2020-03-18 §§ 20-21 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cPO J;)M 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-04-01 65 

Ks §49 dnr ks2018-638 

Anhållan om tilläggsanslag för projektet Hagbydammen och 
Sågbladsdammen 

Kommundirektören och senior rådgivare har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Mark- och miljödomstolen har genom dom den 3 februari 2020 
meddelat Nora kommun tillstånd till ombyggnad av Hagbydammen och 
utrivning av Sågbladsdammen enligt kommunens ansökan. Domen har 
därefter vunnit laga kraft, dvs domen är fastställd. 

Enligt domen ska de aktuella arbetena utföras inom fem år från det datum då 
domen vunnit laga kraft. 

För att finansiera redan nedlagda kostnader och projektera ombyggnad av 
Hagbydammen respektive utrivning av Sågbladsdammen krävs att pengar 
ställs t ill förfogande under år 2020. Dessutom behövs medel för besiktning , 
underhåll , tillsyn mm fram tills projektet är genomfört. Det totala behovet av 
medel för 2020 uppgår till ca 470 000 kronor. 

Om kommunen avser att genomföra projektet under 2021 måste ett 
förfrågningsunderlag tas fram under 2020 till en kostnad av 115 000 kronor. 
Detta för att underlätta arbetet med ny detaljplan för fastigheten Bryggeriet 3. 
Om man avser att genomföra byggnadsarbetena under 2022 bör summan 
anslås i 2021 års budget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 585 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 
för projektet Hagbydammen och Sågbladsdammen. 

Justerares sign 

~O JA);/) 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-04-01 66 

Ks§ 50 dnr ks2020-187 

Ordföranden informerar med anledning av Covid-19 

På grund av Covid-19 pågår diskussioner i, bland annat, länets kommuner 
och regionen om fullmäktigemötena och om det finns möjlighet att begränsa 
smittspridning av coronaviruset genom att antalet ledamöter och ersättare 
begränsas. 

Ordföranden ska träffa fullmäktiges ordförande i slutet av veckan. Nästa 
sammanträde med fullmäktige är den 29 april. 

Utdrags bestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2020-04-01 67 

Ks § 51 dnr ks2020-032 

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 att KPMG:s rapport om 
utvärderingen av den politiska organisationen skulle presenterades på 
fullmäktige, vilket gjordes i december 2019. Kommunstyrelsen beslutade 
också att ge kommundirektören i uppdrag att sända utvärderingen på remiss 
till de politiska partierna i fullmäktige. 

Kommundirektören informerar att rapporten kommer att skickas till 
partierna och partierna har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 
1 juni 2020. Resultatet kommer att redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 9 september. 

Kommundirektören informerar om Nora kommuns arbete med anledning av 
Covid-19. Arbetet sker helt enligt Folkhälsoinstitutets rekommendationer. 

Kommunen har gått upp i så kallat stabsläge vilket innebär ett beredskaps
läge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar information. 
Man frigör resurser och prioriterar insatser. Staben består av stabschef, 
säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare och kommunikationsstrateg. De 
arbetar i nära samarbete med den övergripande ledningsgruppen och träffas 
regelbundet för lägesrapport. 

Olika grupper har bildats både inom kommunen och inom länet. Länets 
ordföranden i kommunstyrelsen och kommundirektörer har träffar med 
länsstyrelsen flera gånger i veckan. Träffarna sker många gånger via 
webbmöten. 

Vissa verksamheter som inte är lagstiftade har stängts eller kan komma att 
stängas ner eller fungera på annorlunda sätt. Personalen kan komma att 
arbeta på andra ställen inom kommunens verksamheter. 

Många aktiviteter och åtgärder har gjorts för att stödja näringslivet och olika 
organisationer. 

Det är inte aktuellt att aktivera krisledningsnämnden ännu. 

Kommunstyrelsens ordförande har fattat ett beslut i brådskande ärende som 
innebär att kommundirektören får besluta att verkställa beslut som 
regeringen och andra myndigheter tagit med anledning av Covid-19. 

Kommunen har s.k. krislägesavtal tecknade med de fackliga organisa
tionerna som har kollektivavtal men de aktualiseras först när alla andra 
möjligheter är uttömda. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
J I fl g". 

~a ~ 
Utdragsbestyrk.ande 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

Många olika typer av frågor ställs till staben, bland annat om det finns 
personer som är coronasmittade i Nora. Men den informationen får inte 
kommunen kännedom om det inte är någon inom organisationen som 
arbetsgivare som är smittad. 

Det är alltid patientsekretessen som gäller och det är alltid smittskydds
läkaren som äger frågan och måste godkänna om någon information får 
lämnas och i så fall vilken. 

Kommundirektören framhåller att hon är mycket stolt över kommunens 
organisation i denna svåra och annorlunda tid . 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

S?o JJi/6 
Utdragsbestyr1<ande 



W NORA 
• KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 1/4 2020 

0"'' 
V ord , 

Närv, Närv, OmröstninQar 

beslut ej be § 39 I § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Av~ 

Solveig Oscarsson (S) X X 

Tom Rymoen (M) -
Jonas Åkerman (S) -
Susanne Forsberg (C) §§ 36-38,43,45-51 X 

Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) -
Kent Nilsson (S) -
Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) -
Birgitta Borg (l ) -
Oavid Stansvik (V) X X 

Pia-Maria Johansson (LPo) -
Jan Rylander (NP) X X 

Conny Alfredsson (SO) -
Benqt Maqnusson (lPo) Inle Ii 43 pqa jäv X X 

Ersättare 

Bengt Svensson (M) X X 

Ursula Steffensen (S) X X 

Jörgen Sateraas (C) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) 

Margaretha Eriksson (S) X X 

Jan Ulfberg (l) X X 

Therese Hoikkala (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) X X 

Anna Karlsson (S) X X 

Vakant (S) 

Andreas Vidlund (SO) 

Inle § 43 pga j äv Maria Blomqvist (lPo) X X 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant (SO) 

Vakant (N P) 

Anta' 12 7 4 
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