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Kf § 112 dnr ks2020-239 

Förslag att tillåta ledamöter och ersättare i fullmäktige att delta på 
distans 

Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § ska kommunfullmäktige besluta om i 
vilken utsträckning ledamöter och ersättare får delta på en nämnds möten på 
distans. Deltagandet måste då ske genom att Ijud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sånt sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. Om fullmäktige fattar beslut om att tillåta distans
deltagande och det finns teknisk möjlighet till det ska en ledamot som deltar 
på distans anses vara närvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2020, § 52, att ledamöter, 
ersättare och förtroendevalda med insynsplats i kommunstyrelsen och 
utskotten får, om särskilda skäl finns, delta i sammanträden på distans. 
En utvärdering ska göras senast den 30 juni 2021. 

Önskemål finns att även fullmäktiges ledamöter och ersättare ska få 
möjlighet att delta i sammanträden på distans. 

Enligt kommunallagen 5 kap 16 § får kommunfullmäktige besluta att 
ledamöter och ersättare får delta på fullmäktiges sammanträden på distans. 

Samtliga ledamöter kan inte delta samtidigt på distans. Det måste finnas ett 
fysiskt möte där ett antal ledamöter är på plats. Det digitala deltagandet ska 
endast ses som ett komplement till det fysiska sammanträdet. Enlig 
kommunallagen ska bild- och ljudöverföring ske i realtid och på ett sätt så 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på distans för visst 
sammanträde. Förtroendevalda som önskar att delta på distans ska meddela 
detta till ordföranden eller sekreteraren senast tre dagar i förväg. Ord
föranden beslutar sedan om deltagande kan ske på distans. 

Enligt SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, är det lämpligt att i alla fall 
presidie och sekreterare finns på plats i sammanträdeslokalen. Det är viktigt 
att Ijud- och bildöverföring sker i realtid och att det är en stabil överföring av 
ljud och bild. Om det sker ett avbrott i överföringen måste mötet göra en 
paus. 

En öppen omröstning bedöms inte kräva mer än den Ijud- och bildöverföring 
som sammanträdet kräver. Om det däremot blir en sluten omröstning, som 
till exempel vid val , är det inte genomförbart med den tekniska utrustningen. 
Sådana ärenden tillåtas inte att avgöras med deltagande på distans. 

Utdragsbestyrkande 
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I samband med att fullmäktige fattar beslut om att godkänna deltagande på 
distans i fullmäktige måste arbetsordningen revideras enligt följande. 

Ledamöter och ersättare fär delta pä distans pä sammanträden med 
fullmäktige om särskilda skäl finns. Detta fär bara ske om ljud- och bild
överföring sker i realtid och pä sätt sä att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra pä lika villkor. 

Förtroendevald som vill delta pä distans ska anmäla det till ordförande eller 
sekreterare senast tre dagar i fÖNäg. Ordföranden avgör om deltagande kan 
ske pä distans. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yttrar sig utan att framför något yrkande. 

Kommunfullmäktige besluta 

att ledamöter och ersättare i fullmäktige får, om särskilda skäl finns, delta i 
sammanträdet på distans enligt kommunallagen 5 kap 16 § 

att fullmäktiges arbetsordning revideras enligt ovanstående samt 

att en utvärdering ska göras senast den 30 juni 2021. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 113 dnr ks2020-1 07 

Information från revisorerna 

Revisorerna meddelar att de inte har någon information denna gång. 
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Kf § 114 
Ks § 158 
Kf§ 92 
Ks § 124 
Ks § 104 
Bu § 5 dnr KS2020-123 

Förslag att upphöra med pedagogisk omsorg som verksamhets
form i Nora kommun 

Den pedagogiska omsorg som bedrivs på Solkatten och som sedan den 
1 juli 2015 är lokaliserad på Hagbyängens förskola har sitt ursprung i 
verksamhet som på 1990-talet, i gemensam lokal och med kommunen som 
huvudman, bedrevs aven grupp dagbarnvårdare på dåvarande Ringshyttans 
skola. 

2001 flyttade verksamheten till Ringshyttans IF:s klubbhus. 2006 genom
fördes en miljötillsyn och lokalerna uppvisade brister i förhållande till 
verksamhetskraven. 

Sex år senare, 2012, upptäckte dåvarande bildningschef att lokaIanvänd
ningen inte i vederbörlig ordning anmälts till ansvarig miljömyndighet, vilket 
startade en process som utmynnade i ett beslut om att dåvarande lokaler 
inte uppfyllde kraven. 

Under 2013-2014 vidtog en process där kommunen genomförde att antal 
utredningar om hur aktuella lokaler skulle kunna utvecklas för att möta miljö
kraven samt vilka kostnader dessa åtgärder genererade. Kommunstyrelsen 
fattade i början av 2015 beslut om att uppdra till kommunförvaltningen att 
omlokalisera verksamheten från Ringshyttans IF:s klubbhus till nya lokaler 
på Hagbyängens förskola. 

I personalgruppen på Solkatten arbetar tre personer fördelade på 2,75 tjänst 
Samtliga i personalen har pedagogisk utbildning och/eller har pedagogisk 
erfarenhet som bedöms uppfylla de krav som författningarna föreskriver. 
Barnen på Solkatten utgör 2,2 procent av det totala antalet folkbokförda barn 
i Nora kommun som deltar i barnomsorgsverksamhet. Det genomsnittliga 
barnantalet är, under den period Solkatten varit lokaliserad till Hagby ängar, 
12,5 barn. 

Förslaget att kommunen från den 1 januari 2020 ska upphöra med att 
erbjuda pedagogisk omsorg i egen regi är vare sig sprunget ur att nuvarande 
verksamhet inte är av god kvalitet eller att kommunen saknar ambition att 
erbjuda alternativ till sin egen förskoleverksamhet. 

Ut ragsbestyr1<ande 
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Motivet till förändringen är att möta kraven i den s.k. färdplanen mot ekonomi 
i balans, där under perioden 2020-2022 den totala kostnadsmassan för 
funktionen barnomsorg ska reduceras med 4,5 mkr, något som förutsätter att 
strukturella förändringsåtgärder vidtas tillsammans med andra typer av 
verksamhetsanpassningar. 

Jan Rylander (NP) yrkar att ärendet ska avvakta den statliga utredning om 
pedagogisk omsorg som pågår nu och ska presenteras den 20 maj 2020. 

Maria Blomqvist (LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders (NP) yrkande. 

Ordförande Solveig Oscarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
det vill säga bifall till förslaget samt Jan Rylanders (NP) yrkande om att 
ärendet ska avvakta den statliga utredningen som kommer senare i vår. 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att barn- och ungdoms
utskottet beslutar enligt liggande förslag. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att Nora kommun från den 1 januari 2021 upphör med att tillhandahålla 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 

Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist (LPo) reserverar sig mot beslutet til 
förmån Jan Rylanders (NP) yrkande om att avvakta den statliga utredningen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
ärendet återremitteras för att ta fram underlag för skolpengen. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och ungdomsutskottet för att ta fram 
underlag för skolpengen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att 
datumet för när Nora kommun ska upphöra med att tillhandahålla verksam
hetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi flyttas till den 1 juli 2021 . 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till Solveig Oscarssons yrkande. 

I 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Jan Rylander (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att invänta 
riksdagsbeslut angående utredning om pedagogisk omsorg.   

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det   
avslås.  

Därefter ställer ordförande proposition på eget yrkande och finner att det   
bifalls.  

Jan Rylander (NP) överlämnar ett skriftligt yttrande.   

Ordföranden ställer proposition på yttrandet och finner att det avslås.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att Nora kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla   
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi.   

Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Jan Rylander (NP) lämnar in en skriftlig reservation .   

Pia-Maria Johansson (LP o) deltar inte i handläggning och beslut på grund   
av jäv.  

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
ajournering. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptar fullmäktige sammanträdet. 

Susanne Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . Susanne 
Forsberg yrkar också på en fortsättning av beslutssatsen, enligt följande. 
" ... under förutsättning att det inte beslutas om etableringsstopp av 
riksdagen, utifrån utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg." 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Susanne 
Forsberg tilläggsyrkande. 

Jan Rylander (NP) yrkar på att ärendet återremitteras för att invänta den 
statliga utredningen om pedagogisk omsorg. 

Bengt Magnusson (LPo), Jan Larsson (MP) och Therese Hoikkala Lindqvist 
(V) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Sofia Erlandsson (S) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som anser att 
ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit 
12 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om minoritets
återremiss enligt kommunallagen 5 kap 50 §. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet återremitteras för att invänta den statliga utredningen om 
pedagogisk omsorg . 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i handläggning och beslut på grund 
av jäv. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 oktober 2020, § 124, dvs att Nora 
kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla verksamhets
formen pedagogisk omsorg i kommunal regi. 

Susanne Forsberg (C)yrkar på en fortsättning av beslutssatsen, enligt 
följande. " ... under förutsättning att det inte beslutas om etableringsstopp av 
riksdagen, utifrån utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg." 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar bifall till Susanne Forsbergs tilläggsyrkande. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar också på att det fattas beslut om resurs
fördelningsmodellen vid samma tillfälle. 

Ordföranden ställer proposition på ordförandens yrkande vilket godkänns. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Susanne Forsbergs tilläggs
yrkandet vilket godkänns. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons tilläggs
yrkande vilket avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Protokollsutdrag till 
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Följande omröstningsproposition meddelas vilket godkänns. Den som bifaller 
Bengt Magnussons tilläggsyrkande röstar ja och den som avslår detsamma 
röstar nej. 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit nio 
nej-röster och fyra ja-röster. Kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggs
yrkandet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun från den 1 juli 2021 upphör med att tillhandahålla 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg i kommunal regi under förutsättning 
att det inte beslutas om etableringsstopp av riksdagen, utifrån utredningen 
om fritidshem och pedagogisk omsorg . 

Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SO) och David Stansvik M 
reserverar sig till förmån för Bengt Magnussons tilläggsyrkande. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen, Eija Ahonen 
Pettersson (båda M) och Ursula Steffensen (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand 
på avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Solveig Oscarsson, Sofia Erlandsson (båda S), Jan Larsson (MP), John 
SundelI (KO), Susanne Forsberg (C) och Therese Hoikkala Lindqvist M 
yttrar sig utan att framföra några egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
avslagsyrkandet och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Therese Hoikkala Lindqvist (V), Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander och 
Rutger Ahlbeck (båda NP) reserverar sig till förmån för Bengt Magnussons 
yrkanden. 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

I 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 115 
Ks § 159 
Sbu § 47 dnr KS2018-611 

Försäljning genom anbudsförfarande av del av fastigheten 
Nora 1 :1, Vattentornet 

Tornet är idag uthyrt till tre olika mobiloperatörer som använder detta som 
mast med kommunikationsutrustning. I övrigt har kommunen ingen praktisk 
användning av tornet. Hyresintäkterna uppgår f.n. till c:a 60 000 kr per år. 
Vattentornet som sådant har i detaljplanen beteckningen Q och det är därför 
möjligt att sälja för ombyggnad till bostäder. 

Från tid till annan har olika personer och företag intresserat sig för Vatten
tornet med syfte att bygga om det till bostäder. Det finns nu också ett konkret 
förslag som har redovisats till hur en ombyggnad skulle kunna genomföras. 
Det är möjligt både med en direktförsäljning och en försäljning genom 
anbudsförfarande. 

I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet 2019-04-03 
arbetades Vattentomet med intilliggande markområde in i samrådsunder
laget för ny detaljplan i Kv. Rosen. Under samrådstiden inkom flera 
invändningar mot den föreslagna detaljplaneändringen avseende Vatten
tornet. Av den anledningen togs Vattentornet ur den fortsatta planprocessen 
avseende Kv. Rosen. 

Ovanstående innebär att det inte är möjligt att sälja någon markyta utöver 
den som i gällande detaljplan markerats med Q . 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 "att i senare skede ta ställning till 
om fastigheten ska säljas genom direktförsäljning eller försäljning genom 
anbud." Förutsättningarna är nu annorlunda eftersom detaljplanen för 
Vattentornet inte ändras och det därför bara är möjligt att sälja Vattentornet 
med den alldeles intill liggande marken. 

Kommunen står därför inför ett val att endera först ändra detaljplanen och 
därefter sälja fastigheteten med mark som behövs för hisschakt, parkering 
mm. Detta kan dock ta avsevärd tid , då överklagande kan förväntas i 
planprocessen. Alternativet är att sälja Vattentornet med den mark som 
enligt detaljplan är möjlig att sälja och därefter överlåta till köparen att 
eventuellt ansöka om planbesked och bekosta en ny detaljplan. 

Kommunen har låtit SVEFA AB värdera Vattentomet. Marknadsvärdet 
bedöms vara 450 000 kronor. 

Protokollsutdrag till 

otdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att genom anbudsförfarande sälja Vattentornet med intilliggande mark märkt 
med Q i gällande detaljplan (del av fastigheten Nora 1:1), 

att försäljningen görs med följande villkor: 
• Bud under 450 000 kronor godtas inte. 
• Köparen förbinder sig att ta initiativ till och bekosta eventuell nödvändig 
detaljplaneändring och avstyckning. 

• Köparen förbinder sig att bygga om Vattentornet ti ll bostad/bostäder varvid 
ansökan om bygg lov ska vara inlämnat senast två år från tillträdesdagen. 
Om bygg lov inte sökts inom den tiden och dröjsmålet beror på köparen ska 
köparen till säljaren betala ett vite om 100 000 kronor. 

• Kommunen förbinder sig att till köparen avyttra sådan mark som enligt ny 
detaljplan kan komma att behövas för omvandling av Vattentornet till 
bostäder. 

• Anbud ska innehåll skiss och beskrivning på hur köparen avser att 
omvandla Vattentornet till bostad/bostäder. 

• Vid värdering av anbuden ska såväl avgivet pris såväl som hur väl förslaget 
till ombyggnad är utformat bedömas. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

J( $"',es ign
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Kf § 116 
Ks § 160 
Sbu § 48 dnr KS2020-551 

Revidering av ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i 
Nora kommun, bilaga till Regler för uthyrning av kommunala 
lokaler. 

Ordningsföreskrifterna för bokningsbara lokaler i Nora kommun behöver 
revideras. Punkt 3 med formuleringen "S k handbollsklister eller mot
svarande används INTE i samtliga gymnastik och idrottshallar." föreslås 
strykas ur föreskrifterna och en ny punkt föreslås läggas till med formulering
en "Lokaler inklusive omklädnadsrum ska lämnas i god ordning och 
grovstädningen ingår i föreningensllokalförhyrarens åtaganden. 
I grovstädning ingår borttagning av handbollsklisterlvax." 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag ti ll kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för bokningsbara 
lokaler i Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under fullmäktiges behandling av ärendet informerar kommunsekreteraren 
om att ordningsföreskrifterna ingår som bilaga i Regler för uthyrning av 
kommunala lokaler, vilket bör framgå i rubriken. 

Tom Rymoen (M) yttrar sig utan at! framföra något yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! anta reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för bokningsbara 
lokaler i Nora kommun, bilaga till Regler för uthyrning av kommunala lokaler 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 117 
Ks § 166 
Sbu § 54 dnr 2020-478 

Försäljning av fastigheten Lindesby 3:12 

Ägaren till f.d . vattentornet i Järnboås, Lindesby 2: 1 O, önskar köpa fastig
heten Lindesby 3: 12. Avsikten är att bruka den som naturtomt då den 
fastighet han redan äger är mycket liten eller 428 kvadratmeter och ligger 
strax intill. 

Kommunfullmäktige har tidigare fastställt tomtpriset för Lindesby 3: 12 till 
54 700 kronor med villkor om byggnation av småhus inom två år från 
förvärvstillfället. 

Därefter har det visat sig att vatten- och avloppsledningar på den aktuella 
tomten omöjliggör byggande av småhus med mindre än flytt av de aktuella 
ledningarna till en kostnad som överstiger försäljningspriset. Tomten har 
också legat osåld sedan 1980-talet. Andra obebyggda tomter har tidigare 
prissänkts till 10 000 kronor. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till Jonas Nyström sälja fastigheten Lindesby 3:12 till ett pris av 10000 
kronor under villkor att ledningsrätt eller servitut får inrättas för befintliga 
VA-ledningar. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

I  
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Kf § 118 
Ks § 156 dnr ks2020-265 

Förslag till budget för år 2021 med ekonomisk plan för åren 
2022-2023 

Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och 
Liberalernas förslag till budget presenteras. 

Skatteberäkningen och prisframskrivningen grundas på Sveriges Kommuner 
och Regioners, SKR, budgetförutsättningar för åren 2021-2023 daterad den 
1 oktober 2020, cirkulär 20:39. 

Budgetförutsättningarna bygger på 2020 års budgetramar, ett årligt 
resultatmål på en procent samt förväntad löneökning inklusive arbetsgivar
avgiftsförändringar. De bygger även på förväntad hyresökning samt upp
räkning av verksamheter som kommunen har hos andra leverantörer som 
institutionsplatser och köp av skol platser. Skattesatsen är beslutad till 
22,25 kronor. 

Resultatmål på en procent av skatter och bidrag innebär ett resultat på 
7 032 000 kronor för år 2021 , 7 165 000 kronor för år 2022 samt 7 302 000 
kronor för år 2023. 

Skatteprognosen utgår från 10 755 invånare den 1 november 2020 för 
budgetåret 2021, 10 785 invånare för år 2022 samt 10 807 invånare för 
år 2023. 

Lönerevisionsanslaget för 2021 är fastställt till en uppräkning på 2,0 procent 
av befintliga personalkostnader. Uppräkningen av lokalkostnadsökningen 
beräknas till 1,4 procent. Övriga prisframskrivningar som redovisas i budget
förslaget grundas på SKR:s prisindex för kommunal verksamhet, PVK. 

De avsatta medlen för lönerevision inklusive arbetsgivaravgiften budgeteras 
separat på kommunstyrelsen för att fördelas till verksamheterna efter genom 
förd lönerevision. Syftet är att ge verksamheterna full kompensation i 
budgeten för lönerevisionens effekter. 

es sign Protokollsutdrag till 
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RESULTATRÄKNING, tkr Drift Drift Drift 
2021 2022 2023 

Verksamhetsintäkter -82898 -87372 -87841 
Verksamhets kostnader 748811 749811 752 111 
Riktade generella statsbidrag och dess 10 312 319 
förändringar 
Avskrivningar 19860 22847 23012 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 685783 685598 687601 

Skatteintäkt -498318 -515967 -536176 
Generella statsbidrag och utjämning -200731 -196348 -189824 
Tillskott äldreomsorgen -4157 -4157 -4157 
Tillskott äldreomsorgslyft -1 766 
Mellankommunal utjämning -719 -719 -719 

VERKSAMHETENS RESULTAT -19908 -31 593 -43275 

Finansiella intäkter -2031 -2031 -2031 
Finansiella kostnader 1 641 1725 1939 

Resultat efter finansiella poster: -20298 -31 899 -43367 

Summa pristramskrivning 10451 23208 36890 

Summa barn~, elev~ och omsorgsbehovs. 635 8440 13948 
förändring 

Summa äskningar 4191 4728 5761 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 7032 7165 7302 

Summa majoritetens egna kompletteringar -2011 -11 642 -20534 
för åtgärder 

Summa totalt: O O O 

Kontroll mot grund beräkningen 6102 13841 22733 
Förändringen mot grundberäkningen -6102 13841 -22733 

Tom Rymoen, Bengt Svensson (båda M), Kent Nilsson, Hans Knutsson, 
Margaretha Eriksson, Anna Karlsson samt ordföranden (samtliga S), 
Susanne Forsberg (C) och John SundelI (KO) yrkar bifall till majoritetens 
budgetförslag. 

David Stansvik M presenterar och yrkar bifall till Vänsterpartiets budget
förslag. Budgetförslaget innebär bland annat att IT-avdelningens äskande 
halveras till 685 000 kronor och att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
äskande med 260 000 kronor för cirkulationsplats vid ICA Supermarket 
stryks. Övriga äskanden bifalls. 

Budgetförslaget innebär också att barn- och äldreomsorgstaxan sänks för de 
med låga inkomster motsvarande 1 500 000 kronor i taxeinkomstbortfal l. 

Protokollsutdrag till 
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Personalförstärkningar görs inom äldreomsorgen och inom förskolan med 
1 500 000 kronor vardera och inom övrig skolverksamhet med 1 350 000 
kronor. 

Vänsterpartiets budgetförslag innebär också en höjning av den kommunala 
skattesatsen med 30 öre. 

Jan Rylander (NP) presenterar Landsbygdspartiets och Norapartiets gemen 
samma budgetförslag och yrkar bifall till detsamma. 

Bengt Magnusson (LPo) informerar om ett tillägg i LPo:s och NP:s budget
förslag under rubriken om egna kompletteringar av åtgärder. Där ska läggas 
till 600 000 kronor på driften för år 2021 och 2022 för Järnboås förskola. 

Bengt Magnusson yrkar därefter bifall till Jan Rylanders yrkande och till eget 
tillägg. 

Ordföranden ställer proposition på de tre budgetförslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens budgetförslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunstyrelsen redovisar effektiviseringsförslag för perioden 
2021-2023 

att föreslagna budgetramförändringar antas för 2021 och planåren 
2022-2023 

att resultatet ska vara positivt för 2021 och uppgå till 1 procent av skatte
intäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag) 

att årets investeringar och amorteringar under treårsperioden ska finansieras 
med egna medel 

att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag 

att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen 

att inte indexreglera tomtpriserna 2021 

att ombudgeteringar mellan verksamhetsområdena beslutas av kommun
styrelsen 

att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftbudgeten beslutas 
av kommunfullmäktige samt 

att ny budgetprocess antas att gälla från och med 2022 och framåt. 
I 

Protokollsutdrag till 
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David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Bengt Magnusson (LPo), Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SO) 
reserverar till förmån för Jan Rylanders yrkande. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson, Ulla 
Bergström, Ursula Steffensen, Kent Nilsson, Sofia Erlandsson (samtliga S), 
Birgitta Borg (L), Marita Simpson, Susanne Forsberg (båda C), Tom 
Rymoen, Eija Ahonen Pettersson (båda M) och John SundelI (KO) bifall 
kommunstyrelsens förslag . 

Tom Rymoen yrkar också på att varje parti i kommunfullmäktige får 5000 
kronor vardera i utbildningsbidrag, totalt 50 000 kronor. 

Solveig Oscarsson , Susanne Forsberg, Eija Ahonen Pettersson, Kent 
Nilsson, Sofia Erlandsson och John SundelI yrkar bifall till Tom Rymoens 
tilläggsyrkande. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar i första hand bifall till Landsbygdspartiet 
oberoende och Norapartiets gemensamma budgetförslag . 

Pia-Maria Johansson yrkar i andra hand på att nerdragningar och omorgani
seringar inom verksamhetsområdena ska redovisas och godkännas av 
fullmäktige med konsekvensbeskrivningar och riskbedömningar. 

Therese Hoikkala Lindqvist (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

Therese Hoikkala Lindqvist yrkar också bifall till Pia-Maria Johanssons 
andrahandsyrkande. 

Jan Larsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag . 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och de tre 
övriga budgetförslagen och finner att fullmäktige beslutar enligt kommun
styrelsens förslag. 

Therese Hoikkala Lindqvist M , Rutger Ahlbeck, Jan Rylander (båda NP), 
Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson (båda LPo) reserverar sig till 
förmån för egna budgetförslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Tom Rymoens tilläggsyrkande 
och finner att det godkänns. 

Therese Hoikkala Lindqvist, Rutger Ahlbeck, Jan Rylander, Pia-Maria 
Johansson och Bengt Magnusson reserverar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Ordföranden ställer slutligen proposition på Pia-Maria Johanssons andra
handsyrkande och finner att det avslås. 

Therese Hoikkala Lindqvist, Rutger Ahlbeck, Jan Rylander, Pia-Maria 
Johansson, Bengt Magnusson och Jan Larsson reserverar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen redovisar effektiviseringsförslag för perioden 
2021-2023 

att föreslagna budgetramförändringar antas för 2021 och planåren 
2022-2023 

att resultatet ska vara positivt för 2021 och uppgå till 1 procent av skatte
intäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag) 

att årets investeringar och amorteringar under treårsperioden ska finansieras 
med egna medel 

att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag 

att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen 

att inte indexreglera tomtpriserna 2021 

att ombudgeteringar mellan verksamhetsområdena beslutas av kommun
styrelsen 

att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftbudgeten beslutas 
av kommunfullmäktige 

att ny budgetprocess antas att gälla från och med 2022 och framåt samt 

att 5 000 kronor avsätts i utbildningsbidrag till vardera parti i fullmäktige, 
totalt 50 000 kronor. 

/  
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2020-12-09 192 

Kf § 119 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Ove Göthlin (-) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning . 
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Kf § 120 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Jonas Akerman (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommun
fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! godkänna avsägelsen samt 

at! be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 121 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen 

Jonas Akerman (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige förrättade den 7 november 2018, § 98, val till kommun
styrelsen genom proportionellt valsätt. Därför kan inte fyllnadsval till ny 
ledamot genomföras utan första namn på majoritetens ersättarlista tar 
platsen som ledamot. Fyllnadsval kan inte heller göras till ersättarplatsen 
som därmed kommer att lämnas tom. 

Ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m 2022-11-30 är Bengt Svensson (M) 

Under fullmäktiges behandlingar av ärendet yttrar sig Jan Larsson (MP) utan 
att framföra något yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att meddela att ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m 2022-11-30 är 
Bengt Svensson (M) 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 122 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Jörgen Säteraas (e) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommun
fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 123 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 

Jörgen Säteraas (e) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommun
styrelsen. 

Kommunfullmäktige förrättade den 7 november 2018, § 98, val till kommun
styrelsen genom proportionellt valsätt. Därför kan inte fyllnadsval genom
föras och platsen som ersättare kommer därför att lämnas tom. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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/ 
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Kf § 124 

Karlsängskolan 

fler söker sig till vårdyrket. 

Om det är så 

kan välja. 

Sammantradesdatum Sida 

2020-12-09 197 

dnr ks2020-554 

Fråga om gymnasieinformation från Lindeskolan på 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande frågor till barn- och ungdoms
utskottets ordförande vilket godkänns. 

Enligt frågeställaren är Karlsängskolan den enda skola i norra Örebro län 
som säger nej till besök från Lindeskolan om information som kan leda till att 

"Är det majoritetens intentioner och signaler till skolans ledning att säga nej 
till information utifrån som kan säkra kompetensen för kommunen? 

hur tänker majoriteten kring signalvärdet? 

Om inte: Hur kommer det sig att Karlsäng inte fått besök från ambassadören 
från Lindeskolans vård och omsorgslinje i dessa coronatider? 

Vad har majoriteten för strategi att ge våra högstadieelever information 
utifrån (förutom gymnasiemässan)?" 

Barn- och ungdomsutskottets ordförande besvarar frågan. 

Eftersom frågan är en verksamhetsfråga har kontaktat tagits med rektor på 
Karlsängskolan. Enligt rektor har skolan i många år fått besök från bland 
annat Lindeskolan för information om olika gymnasieprogram som elevema 

I år har man dock beslutat att på grund av rådande pandemi ska nya 
kontakter undvikas så mycket som möjligt. Skolan har därför beslutat att all 
information ska ske digitalt och finns i skolans IT-system Schoolsoft. 

Pia-Maria Johansson (LPo) tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 125 dnr ks2020-044 

Fyllnadsval: ombud till stämma för Tursam i Bergslagen ekono
misk förening till och med 2022 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2020 att utse kommun
styrelsens ordförande till ledamot i styrelsen för Tursam i Bergslagen 
ekonomisk förening. 

Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) har uppdraget som kommun
styrelsens ordförande vartannat år under mandatperioden 2018-2022. 

Tom Rymoen har uppdraget som kommunstyrelsens ordförande undertiden 
1 december 2020 till 30 november 2021 och är därmed ledamot i styrelsen 
för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening under samma period. Därefter 
övergår uppdraget till Solveig Oscarsson. 

Det innebär att uppdraget som ombud till stämma för Tursam i Bergslagen 
ekonomiska föreningen växlas på samma sätt. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Solveig Oscarsson (S) som ombud under perioden 1 december 
2020 till 30 november 2021 samt 

att välja Tom Rymoen (M) som ombud under perioden 1 december 2021 till 
30 november 2022. 

IPlr ign 'T;L 
Ufdragsbestyrkande 
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Kf § 126 

Delgivningar 

2020-11-04. Revisorerna - Bedömning av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens delårsrapport 2020-08-31. (dnr ks2020-506) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

I 
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Kf § 127 

Jul- och nyårshälsningar 

Tom Rymoen (M) tackar presidiet för det gångna året och önskar God Jul 
och Gott Nytt Ar. 

Ordföranden önskar samtliga en trevlig jul- och nyårshelg. 

I 

Utdragsbestyrkande 
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Närvaro- och omröstni n gs l ista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 9/122020 

S 

M 

SO 

C 

LPO 

NP 

V 

KO 

L 

MP 

S 

Ledamöter Narvarande Omröstning 
beslutande § § § 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson X 

Jonas Akerman -
Ulla Bergström X 

Ursula Steffensen X 

Camilla Sörman -
Håkan Boman -
Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson X 

Anna Karlsson -
Anita Rundqvist -
Hans Knutsson -
Tom Rymoen X 

Bengt Svensson X 

Håkan Kangert -
Eric Viduss -
Eiia Ahonen Pettersson X 

Andreas Vidlund (-) -
Conny Alfredsson -
Birgitta Ah l -
Ove Göthlin(,J -
Marita Simpson, 1:. vic. ordf X 

Susanne Forsberg X 

Jörgen Sateraas -
Pia-Maria Johansson X 
Bengt Magnusson X 

Maria Blomqvist -
Lars-Erik Larsson -
Rutger Ahlbeck, 2: vice ordf X 

Jan Rylander X 

Therese Hoikkala Lindqvist X 

Jonatan TiMer -
John SundelI X 

Birgitta Borg X 

Jasmine Ivarsson -
Per Andreasson, ordförande X 
Antal 
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NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 9/12 2020 
Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 

beslutande ej beslut-
§ § !§ ande 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson X 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland (-l 

M Christer Häggqvist 

Britt Alderholm 

Morgan Hedlund 

SD Vakant 

Vakant 

C Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandberq 

NP Gunnar Rosendahl (-l 

Anders Stiqfur 

V Björn Folkesson 

Eva Haldert 

KD Gilite Rugerero 

Klas Engholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X 

Petra Käller 

Antal 2 
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