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Kf§ 28 dnr ks2017-268 

Information om förslag till bildande av Vätlernvatlen AB 

En representant från tekniska förvaltningen, Örebro kommun samt chefen 
för Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen informerar om projektet 
Vätternvatten samt om förslaget om att bilda bolaget Vätternvatten AB. 

Projektet består av åtta kommuner; Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. 

Länsstyrelsen är samordnare i projektet och styrgruppen består av 
kommunalråd och länsrådet. Projektets arbetsgrupp består av kommunala 
tjänstemän samt samordnaren. Finansieringen är fördelad efter invånarantal 
i respektive kommun. 

Anledningen till Vätternvattenprojektet är att det i flera av kommunernas 
ytvattentäckter finns risk eller påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten. 
Klimatpåverkningar kommer att påverka i hög grad . De flesta av 
kommunerna saknar reservvatten. Gemensamma driftsformer skulle kunna 
utvecklas vilket är fördelaktigt ur ekonomiska och kompetensmässiga 
aspekter. 

Vättern har en stor sjöyta, ca 1,9 kvadratmeter, och volym med ett maxdjup 
på 128 meter. I förhållande till avrinningsområdet, 4 400 kvadratmeter, ger 
det en omsättningstid på ca 60 år. Vattnet är klart, näringsfattigt och ofärgat, 
dvs inte brunt med få humusämnen och innehåller låga halter av miljögifter. 

Projektet startade år 2009 med en inventering av kunskapsläget. Aren 
2011-2012 gjordes en förstudie och 2013 en utökad sådan. Under åren fram 
till 2016 har flertalet utredningar genomförts och 2016 gjordes en 
organisations- och bolagsutredning. 

I dagsläget står projektet inför att man utifrån organisationsutredningen har 
tagit fram ett förslag till att bilda aktiebolaget Vätternvatten AB. Ett beslut i 
ärendet föreslås i september 2017. Bolagets styrelse föreslås bestå av 
7 ledamöter och 4 suppleanter. Örebro kommun får 2 ledamöter, Hallsberg, 
Kumla, Lekeberg , Lindesberg och Nora får 1 ledamot vardera och 
Askersund, Laxå, Lindesberg och Örebro får en suppleant vardera. 

Aktiekapitalet utgör 12 miljoner kronor där aktiefördelningen är baserad på 
folkmängden i respektive kommun den 1 november 2016. För Nora 
kommuns del innebär det 4,40 procent av aktierna. 
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Projektet står inför att starta upphandling av MKU. Flera olika utredningar 
pågår; vattenverk, intagssystem, fördjupade bergsundersökningar för tunnel, 
grundvattenpåverkan, kostnadsanalys, strömningsutredning i Vättern. 
Dessutom pågår fortsatta utredningar om vattenkvaliteten i Vättern vid 
planerade intagspunkter. 

I den huvudtidplan som är framtagen är en driftsättning planerad till år 2027. 

Ordföranden tackade för informationen. 
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Kf § 29 dnr ks2017 -290 

Motion 4/2017 om kommunallivsmedelsstrategi 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

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 beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 30 dnr ks2017-291 

Interpellation om Vätternvatten 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande. 

På vilket vis försäkrar sig de minoritetsstyrande i Nora kommun att 
Vätternvattenprojektet är den enda rätta vägen att gå för framtida vatten 
till invånarna i Nora när vårt vattenbehov redan är säkrat? 

Vilka seriösa utredningar har man gjort för att eventuellt säkra upp alternativ 
till det dyra Vätternvattnet? 

Om utredningar inte finns - Kommer ni att beställa en sädan utredning av 
Samhällsbyggnad Bergslagen? 

Kostnaden för en abonnent som gör av med 150 kubikmeter vatten ligger 
idag på 5 600 kronor per är. Hur mycket kommer vattentaxan per är att bli för 
en motsvarande förbrukning efter att vi tar vatten frän Vättern? 

Anser ni det vara en rimlig ökning för vära abonnenter och marknadsföring 
av Nora med tanke pä det vatten vi redan har och de investeringar vi stär 
inför? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att interpellationen besvaras på 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde, den 15 juni 2017. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 31 dnr ks2017-287 

Fråga om budgetprocessen 

Håkan Kangert (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

"Hur ser planen för revidering av budgetprocessen ut? Hur kommer 
revideringen att genomföras, av vem, när och vad är slutmålet för 
revideringen ?" 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna. 

Förändringar i budgetprocessen. 

• Skriftliga handlingar kring budgetäskningar där behov och anledning till 
äskandet framkommer samt konsekvensanalys om ekonomiska resurser 
tilldelas. 

• Sambandet mellan driften och investeringar tydliggörs för att se helheten 
av äskandet. 

• Budgeten beaktar barn- och elevförändringar över perioden vid resurs
tilldelning. 

• Eventuella borgensåttagande finns med i processen. 
• Resursfördelningsmodell inom skolan och förskolan utifrån efterfrågan 

och behov. 
• Tydliga ekonomiska förutsättningar för tre år. 
• Politiskt tillsatt budgetsamordningsgrupp med representanter från alla 

partier. 

Pågående arbete med budgetprocessen 

Det pågår översyn av kommunens nettokostnader relaterade till standard
och referenskostnader för att få fram indikatorer på avvikelser gentemot 
underlaget för kommunvisa fördelningar av skatteintäkterna. Dessutom för 
jämförselse med riket och jämförbara kommuner. 

Det pågår översyn av budgetramar relaterat till standardkostnad för att få en 
bild över kommunens ekonomi relaterat till statens fördelning av 
skatteintäkterna. 

Under hösten påbörjas arbete med att ta fram en övergripande fördelnings
modell till den ekonomiska resursfördelningen inom äldreomsorgen, området 
för funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorgen. Verksamheten ska 
därefter ta fram mer detaljerade fördelningsnycklar som beaktar vårdtyngd 
mm. 

Protokollsutdrag till 
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Skola och förskola får resurser utifrån en fördelningsmodell som utgår från 
antal barn, social status mm. Verksamheten får tillskott eller avdrag i 
nuvarande budgetmodell utifrån antalet barn och elever när budgetramar 
antas. Därefter fördelas de ekonomiska resurserna utifrån verksamhetens 
antagna fördelningsmodell. 

Tidplanen för budgetprocessen 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att ta fram data kring ekonomin och 
arbetet sker under 2017. Målsättningen är att få fram indikatorer som visar 
på positiva som negativa avvikelser gentemot standardkostnaden och 
likvärdiga kommuner för att göra vidare analyser av verksamheten utifrån det 
ekonomiska perspektivet. 

Målsättningen är att fördela de ekonomiska resurserna utifrån efterfrågan 
och behov. Modellen aktiveras till budgetprocessen 2018 som avser budget
året 2019 och planåren 2020-2021. 

När det gäller att ha en målstyrning av de ekonomiska resurserna så ligger 
frågan hos oss i politiken och där är diskussionen igång. Men att ta fram 
prislappar på indikatorer och verksamhetsmål kan tidigast tas fram när den 
politiska målbilden finns tillgänglig. 

Den 22 maj ska budgetsamordningsgruppen arbeta med mål och indikatorer. 

Håkan Kangert tackar för svaret. 

JU(E: S;9n @ Protokollsutdrag till 
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Direktionen har den 10 mars 2017, § 2, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2016 för Nerikes Brandkår samt 

att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

JU(0Sign c;;y p,* Protokollsutdrag till 
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Förslag till revidering av förbundsordning för Samordnings
förbundet SOFINT 

Parterna i Samordningsförbundet har överlämnat ett förslag till reviderad 
förbundsordning för SOFINT. Kommunerna i Samordningsförbundet har 
hittills utsett varsin revisor. Förslaget till revidering innebär att kommunerna 
utser en gemensam revisor till samordningsförbundet. 

Samordningsförbundet önskar få förslag på vilken kommun som ska utse 
revisor och från och med vilken tidpunkt det kan gälla. 

Kommunchefen informerar om att den 6 april 2017 ska ordförandena i 
kommunstyrelserna i KNÖL-kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsbergs träffas tillsammans med respektive kommuns kommunchef. 
Vid mötet ska man bland annat diskutera frågan om revisor i samordnings
förbundet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet SOFINT. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2016 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och 
koncernredovisning för 2016 års verksamhet. Resultatet för kommunen är 
8,3 miljoner kronor och för koncernen 6,4 miljoner kronor. 

Balansomslutningen uppgår till 377 miljoner kronor för kommunen och 
951 ,6 miljoner kronor för koncernen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna bokslutet för kommunen och koncernredovisning för 2016 års 
verksamhet till revisionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att gOdkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2016 års 
bokslut. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Solveig 
Oscarsson (S) , Camilla Andersson Larsson (V) , Helena Vilhelmsson (C) 
och Rutger Ahlbeck (NP) utan att framföra några egna yrkanden. 

Ordförande i revisionen samt ekonomichefen yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till I 
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Revisionsberättelse för Nora kommun 2016 

Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för år 2016. 
Dessutom har utsedd lekmannarevisor i Nora Rådhus AB, Norabostäder AB 
och Nora Fastigheter AB granskat bolagens verksamheter för år 2016. 
Granskningen omfattar även den verksamhet som under 2016 bedrevs i de 
gemensamma nämnderna Bergslagens Miljö- och byggnämnd samt 
Bergslagens Överförmyndarnämnd. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen , god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna bedömer att kommunens verksamheter i all väsentlighet 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt. Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna anser dock att den interna kontrollen bör förstärkas. Resultatet 
enligt årsredovisningen är endast delvis förenlig med fullmäktiges finansiella 
mål. Vad avser verksamhetsmålen har ingen fullständig uppföljning gjorts 
vilket innebär att revisorerna inte kan bedöma måluppfyllelsen. 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för år 2016 godkänns. Dessutom 
tillstyrker de ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och de enskilda förtroende 
valda i dessa organ. 

Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisions 
berättelsen samt att styrelsen och nämnder samt förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig ordföranden för 
revisionen. 

Ruben Wickenhäuser (MP) yrkar bifall till revisionsberättelsen. 

Rutger Ahlbeck (N P) och Solveig Oscarsson (S) yttrar sig utan att framföra 
några egna yrkanden. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revisionsberättelsen samt 

att styrelsen och nämnder samt förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2016. 

Solveig Oscarsson, Margaretha Eriksson, Per Andreasson, Kent Nilsson, 
Hans Knutsson, Eleonor Karlsson, Ulla Bergström, Bror-Erik Israelsson, 
(samtliga S), eamilla Andersson Larsson, David Stansvik, Rickard 
Pettersson (samtliga V), Håkan Kangert (M), Helena Vilhelmsson (e), 
Andreas Vidlund, Ove Göthlin (båda SO), Bertil Roden (NP), Birgitta Borg 
(L), John SundelI (KO), Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv. 

Protokollsutdrag till 
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Ekonomiavdelningens förslag till budgetanvisningar inför 
budgetåret 2018 och planåren 2019-2020 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för 
budgetåret 2018 och planåret 2019-2020. 

Nora kommuns antagna vision och övergripande mål som antogs i samband 
med att 2016 års budget fastställdes är också riktvärden i budgetprocessen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till budgetanvisningar inför budgetåret 2018 
och planåret 2019-2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Personalchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige 
antog jämställdahetsplanen år 2007. Den innehåller även handlingsplan för 
trakasserier och kränkande särbehandling. 

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare ha en policy och handlingsplan 
mot trakasserier och kränkande särbehandling. Därför har personal
avdelningen arbetat fram en policy för att tydliggöra arbetsgivaren 
Nora kommuns ställningstagande. 

I policyn används begreppet kränkande särbehandling som ett samlings
namn där diskriminering, mobbing, trakasserier och sexuella trakasserier 
ingår. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till policy mot kränkande särbehandling . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Petra Käller (MP) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Svar på motion 14/2013 om att införa ett tak för antalet barn i 
förskoleklass 

Helena Vilhelmsson och Eva Sten kvist (båda C) överlämnade motionen på 
kommunfullmäktige den 9 oktober 2013, § 95. 

Motionärerna föreslog att barn- och utbildningsnämnden skriver i sina mål 
och styrmått att förskoleklasserna ska omfatta högst 12 barn och att 
förutsättningarna ges till en fysiskt avgränsad miljö. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2013, § 177, att överlämna 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Bildningschefen 
har 24 mars 2017 överlämnat ett förslag till svar på motionen. 

Det finns inget eller mycket svagt stöd i tillgänglig forskning för att sätta ett sa 
lågt maxtak som 12 barn per förskoleklass. Det är av den anledningen 
osäkert att åtgärden på ett avgörande sätt skulle bidra till ökad trygghet och 
förbättrade skolresultat. 

Ett bindande riktvärde för gruppers storlek kan också innebära att betydande 
alternativkostnader riskerar att uppstå och vid ett ökande skolbehov inom 
kommunen skulle det kunna skapa inflexibilitet och därmed bidra till brist på 
såväl lokaler som behöriga pedagoger. 

Att begränsa barns möjligheter att socialt interagera över gruppgränser på 
raster ses som svårt att genomföra i praktiken. 

Bildningschefen anser mot bakgrund av det att motionen bör avslås. 

Under barn- och ungdomsutskottets behandling av ärendet yrkar 
ordföranden avslag till motionen. 

Susanne Forsberg (e ) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkande och 
finner att barn- och ungdomsutskottet beslutar enligt avslagsyrkandet. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(C) bifall till motionen och därmed avslag på utskottets förslag. 

David Stansvik, Camilla Andersson Larsson (båda V) och Monica Sundberg 
(S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Birgitta Borg (L) deltar inte i beslutet. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson 
(C) och Pia-Maria Johansson (LPo) avslag på kommunstyrelsens förslag . 

Birgitta Borg (L) och Camilla Sörman (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens 
förslag . 

Ruben Wickenhäuser (MP) och Ulla Bergström (S) yttrar sig utan att framföra 
några egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslags
yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Helena Vilhelmsson, Marita Simpson (båda C) Pia-Maria Johansson (LPo), 
Andreas Vidlund, Ove Göthlin, Conny Alfredsson (samtliga SO) och John 
SundelI (KO) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-05-017 49 

Kf § 39 dnr ks 2017-142 

Svar på interpellation om Länspendeln 

Tom Rymoen (M) överlämnade följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande på fullmäktige den 15 mars 2017, § 3. 

Vad har gjorts sedan styrgruppen för Länspendeln lades ner? 

Var står vi idag? 

Hur ser planen för framtiden ut? 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden 
om att det framförts önskemål om att ärendet ska flyttas till nästkommande 
fullmäktige, den 15 juni 2017, på grund av att interpellanten inte har möjlighet 
att delta på dagens sammanträde. Fullmäktige godkänner detta. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet tas upp på nästa fullmäktigesammanträde, den 15 juni 2017. 

Protokollsutdrag till 

Itso 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

UtdragSbestyrk~Y 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-017 50 

Kf § 40 dnr ks2017-248 

Svar på interpellation om gångfartsgata i Nora 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande på fullmäktige den 19 april 2017, § 19. 

Har man för avsikt att utvärdera beslutet om gångfartsgata året om genom 
att ta in åsikter från handeln om gångfartsgatans effekter? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen enligt följande. 

Jag tycker att det ska utvärderas så snart som möjligt. Kommunen har varit i 
kontakt med den nya trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen i den frågan. 

Förslaget är att ge förbundet i uppdrag att se över vilken reglering som 
passar Prästgatan bäst. Givetvis ska handeln vara med i den utvärderingen 
och utredningen om den framtida lösningen för Prästgatan. 

Pia-Maria Johansson tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-05-017 51 

Kf § 41 dnr ks2016-025 

Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad 
t.o.m 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ny ersättare välja David Stansvik (V), Rådstugugatan 50, 
71331 Nara. 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammantradesdatum 

2017-05-017 

Kf § 42 dnr ks2017-122 

Fyllnadsval: ny ersättare i individnämnden t.o.m 2018 

Per Andreasson (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ersättare välja Janåke Wildhammar (S), Mårdstigen 8, 
71333 Nara. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

cC DevL~ 
~~~==~~~~L1~~~ \~ 

?-CUJct , 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

UtdragSbestyr/,e' (" 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2017-05-017 53 

Kf § 43 

Delgivningar 

2017-05-02. Revisorernas granskning av bokslut för Nora kommun och 
koncernredovisning 2016. (dnr ks2017-155) 

2017-04-10. Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning för 
Bergslagens Kommunalteknik 2016. (dnr ks2017-231) 

2017-04-10. Skrivelse från revisorerna för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen angående minskat anslag för 2017. (dnr ks2017-237) 

2017-05-02. Revisorernas granskning av kommunens aktivitetsansvar för 
ungdomar upp till 20 år. (dnr ks2017-278) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



!'::'":'"1~ 

'= -;E NORA G KOMMUN 
Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 17/5 2017 

s 

v 

M 

C 

SD 

MP 

NP 

L 

KO 

LPO 

S 

Ledamöter 

Solveig Oscarsson ej § 35 pga jev 

Margaretha Eriksson ej § 35 pga jSv 

Per Andreasson ej § 35 pgajSv 

Monica Sundberg 

Kent Nilsson ej § 35 pgajSv 

Camilla Sörman 

Hans Knutsson ej § 35 pga jSv 

Eleonore Karlsson ej § 35 pge jSv 

Håkan Boman 

Ulla Bergström ej § 35pgejSv 

Bror-Erik Israelsson ej § 35 pgejev 

Anna Karlsson ej § 35 pga jSv 

Enar Mober~ 

Camil1a Andersson Larsson ej § 3S pgB}iN 

David Stansvik ej § 35 pge jSv 

Therese Hoikkala 

Jan Larsson, 1:e vice ordf 

Tom Rymoen 

Håkan Kangert ej § 35 pge jSv 

Ewa Turesson 

Christer H1lQQQvist 

Helena Vilhelmsson ej § 35 pge jSv 

Marita Simpson 

Susanne Forsbera 

Andreas Vidlund ej § 35pgejSv 

Ove Göthlin ej § 35 pga jSv 

Conny Alfredsson 

Ruben Wickenh1luser 

Monika Aune 

Bertil Roden ej § 35 pge jSv 

RutQer Ahlbeck 

Birailta Bora, 2:.";te o,df ej § 35 pge jev 

John SundelI ei ~ 35 paa j.v 

Pia-Maria Johansson ej § 35 pga jSv 

Ulf Carlson, ordförande 

Antal 

N1lrvarande Omröstning 
beslutande I§ § 

Ja Nej Avs Ja Nei Avs 

1 

1 

1 

-
1 

1 

1 

1 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-
-
1 

1 

-

1 

1 

-
1 

1 

1 

1 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Ja Nei Avs 



s 

V 

M 

c 

SO 

MP 

NP 

L 

KO 

LPO 

Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 17/52017 
Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 

beslutande ej beslut-
§ I§ L§_ ande 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Fredrik Noren 

Anita Rundqvist 

Svenerik Werner 1 

Berit Elgström 1 

Lennart Axelsson 

Malak Rasuli 

Kjell Olov Ericson 

Björn Folkesson 

Rickard Pettersson e"§35pga jav 1 

Jan Forslund 

Henk BurQerinQ 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand 

Vakant 

Jasmine Ivarsson 

Petra Kaller 1 

Jan Rylander § 35 1 

Lars-Erik Larsson 1 

Ulf Wilder 

Jens-Mikael Larsson § 35 1 

Parisse Ekman 

Nils Holmberq "35 1 

Anna Berggren 

Göran BerQQren 

Antal 
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