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Kf § 101 
Ks § 143 
Lu § 65 dnr ks2020-430 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 
2021 

Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter 
om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall. 

Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 70. 
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa 
för 2021. 

Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänste
person från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra 
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar representanter 
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om ärendet. 

Förslaget till avfallstaxa innebär att 
• 	 Tömning av enskilt avlopp inklusive 4 kubikmeter och 20 meter slang höjs 

med 96 kronor per tömning till 1 293 kronor per tömning. 
• 	 Avgiften för volymtillägg höjs med 25 kronor per kubikmeter till 286 kronor 

per kubikmeter. 
• 	 Tilläggsavgift för administrationsavgift vid byte av tömningsintervall ökar 

med 5 kronor per tillfälle till 115 kronor per tillfället. 

Eija Ahonen Pettersson (M) föreslår att den s.k. avfallsgruppen ska se över 
avgiften för företagsbiljett för företag, verksamhet och förening. Gruppen ska 
också se över den gemensamma hemsidan så att den är aktuell samt om det 
går att ordna så att allmänheten får tillgång till återvinningscentralen dygnet 
runt. 

Pia-Maria Johansson (LPo) föreslår att avfallsgruppen även får se över om 
9rundav9iften kan vara densamma för de med fritidshus som de som bor 
permanent i området. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna Eija 
Ahonen Petterssons och Pia-Maria Johanssons förslag till avfallsgruppen, 
vilket godkänns. 

Ordföranden föreslår också att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att anta förslag till Avfallstaxa 2021, vilket bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna Eija Ahonen Petterssons och Pia-Maria Johanssons förslag till 
avfallsgruppen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Avfallstaxa 2021. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet föreslår Solveig Oscarsson (S) att 
Nora kommuns representanter i Avfallsgruppen vid Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen senast den 1 april 2021 rapporterar resultatet av de 
uppdrag som kommunstyrelsen beslutade om den 28 oktober, § 143, vilket 
godkänns. 

Jan Rylander (NP), Eija Ahonen Pettersson, Eric Viduss (båda M) och 
Håkan Boman (S) yttrar sig utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till Avfallstaxa 2021 samt 

att Nora kommuns representanter rapporterar till kommunstyrelsen senast 
den 1 april 2021 enligt Solveig Oscarssons förslag. 

I&J 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-11 159 

Kf § 102 
Ks § 144 
Lu § 66 dnr ks 2020-429 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2021, brukningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska beräknas. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig ekonomisk 
planering som visar en prognos för de 15 närmaste åren. Syftet med 
prognosen är att kunna planera en så järn n taxeutveckling som möjligt och 
att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar. 
Prognosen tar hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar. 

Trots att arbetet med långsiktig planering fortsätter för att få en så jämn 
taxeutveckling som möjligt visar det sig att under de senaste åren har skett 
en minskad förbrukning hos abonnenterna vilket leder till minskade intäkter. 

Det har inneburit att de taxehöjningar som genomförts under de senaste 
åren inte gett de resultat som förbundet räknat med. Därför behöver taxan 
höjas mer än vad tidigare prognoser visat. 

Fonden visar inte heller det resultat som förbundet räknat med för att kunna 
användas till de stora investeringarna förbundet står inför de kommande 
åren. 

I årets prognos beräknas det bli 32 nytillkomna abonnenter samt en minskad 
förbrukning med 1 procent per år under 2020-2025. I prognosen beräknas 
också en ökning på 3 procent på personal-, material-, entreprenad- och 
övriga drifts och underhållskostnader. Räntan för nytillkomna investeringar 
beräknas till 1,25 procent och för befintliga investeringar till 1,75 procent. 

Prognosen visar en höjning med 19 procent för 2021. 

En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning med 1 454 
kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter höjning, blir 9 006 
kronor inklusive moms. 

Ett flerfamiljshus, med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 kubikmeter per år 
får en ökning med 18 118 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, 
efter höjning, blir 87 152 kronor, inklusive moms. 

I taxans paragraf 14.3 som gäller abonnemang där inte det förbrukade 
vattnet mäts utan debiteras en schablonförbrukning, sänks den antagna 
förbrukningen från 250 kubikmeter till 150 kubikmeter per lägenhet. 

Utdrag bestyrkande 

ProtOkollsutdrag till 
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Taxans paragraf 18, övriga avgifter, t ex frusen vattenmätare, avstängning av 
vatten mm lämnas oförändrad. 

Enligt prognosen för 2021 kommer höjningen av taxan att ge ett överskott 
som kommer att läggas till fonden och användas mellan åren 2022 till 2023. 

Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 64. 
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukningstaxa för 
VA 2021. 

Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänste
person från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra 
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar representanter 
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om ärendet. 

Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 64. 
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukningstaxa för 
VA 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till VA-taxa 2021, brukningstaxa. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Eija Ahonen 
Pettersson (M) utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

/l 17 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2021, anläggningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp och hur avgiftema 
beräknas. 

Förslaget innebär oförändrad taxa för år 2021 med undantag för 
paragraf 5.1 d. Där fanns tidigare en avgift för lägenhet 1-8 och en reducerad 
avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget finns endast en avgift oavsett antal 
lägenheter. 

Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 63. 
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till anläggningstaxa 
för VA 2021. 

Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänste
person från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra 
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar representanter 
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om ärendet. 

Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 63. 
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till anläggningstaxa 
för VA 2021 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till VA-taxa 2021 , anläggningstaxa. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 104 dnr ks2020-107 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen informerar om att revisorerna har genomfört en 
översiktlig granskning av kommunens rutiner för ekonomistyrning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunen har ändamålsenliga 
rutiner för att styra och följa upp ekonomin. Man har även granskat kommun 
styrelsens rutiner för uppsikt över ekonomin. Granskningen gäller 2020 års 
revision. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är at! 
kommunen i huvudsak har ändamålsenliga rutiner för att styra och följa upp 
ekonomin. Man bedömer också att kommunstyrelsens rutiner för uppsikt 
över ekonomin i huvudsak är tillräckliga. 

Revisorerna anser dock att det finns vissa utvecklingsmöjligheter och 
rekommenderar därför kommunstyrelsen och utskotten förslag till åtgärder. 

Revisorerna önskar få svar av kommunstyrelsen senast den 1 februari 2021 
på vilka åtgärder som kommunstyrelsen har för avsikt att genomföra utifrån 
granskningen. 

Ordföranden tackar för informationen. 

I I 

(fo 
Protokollsutdrag tm 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 105 
Ks § 141 
Lu § 63 dnr ksks2020-442 

Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2021 

Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 . 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fin) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Ledningsutskottet (onsdag fin) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

21 oktober (torsdag) budgetberedning , heldag 
10 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
10 februari 8 september 
14 april 13 oktober 
26 maj 3 november 

24 november, budget 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
24 februari 22 september 
24 april , inkl bokslut 27 oktober 
9 juni 17 november 

8 december 
9 december, budget 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrl<ande 
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Under utskottets behandling av ärendet informerar ordförande om att 
utskottet på dagens sammanträde ska behandla ett förslag till uppdrag om 
att se över budgetprocessen. 

Ordföranden föreslår därför att de datum i sammanträdesplanen som är 
planerade för budgethantering, dvs 21 oktober och 9 december stryks från 
planen. Dessutom stryks "budget" och "inki bokslut" vid datumen 
24 november och 24 april. Fullmäktiges mötesdatum den 24 april ändras 
också till den 28 april. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
10 februari 8 september 
14 april 13 oktober 
26 maj 3 november 

24 november 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
24 februari 22 september 
28 april 27 oktober 
9 juni 17 november 

8 december 

I 


Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar sekreteraren att 
det är fel datum i planen för barn- och ungdomsutskottets och social
utskottets möten i mars. Det ska vara 23 mars och inte 25 mars. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att bokslutet ska behandlas i fullmäktige 
i mars i stället för i april. Dessutom yrkar Pia-Maria Johansson på att målen 
ska behandlas i kommunstyrelsen i maj och på fullmäktige i juni samt att 
delårsrapporten ska behandlas i början av september. 

John SundelI (KD) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att kommun
styrelsen beslutar bifalla detsamma. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten enligt 
följande. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fin) 
26 januari 24 augusti 
23 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
26 januari 24 augusti 
23 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

,;: J 

Protokollsutdrag till111~' ~s sr 

/1 / A \' 
Utdragsbestyrkande 
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Ledningsutskottet (onsdag fm) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
10 februari 8 september 
14 april 13 oktober 
26 maj 3 november 

24 november 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna sammanträdesplan för fullmäktige enligt nedan. 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
24 februari 22 september 
28 april 27 oktober 
9 juni 17 november 

8 december 

166 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons 
yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protoko llsutdrag till 
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Kf § 106 
Ks § 142 
Lu § 64 dnr ks2020-455 

Fastställelse av utdebitering för år 2021 

Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad för år 2021, dvs 22,25 kronor, vilket godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2021 till 22,25 kronor. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på 
att den kommunala skattesatsen höjs med 40 öre till 22.65 kronor. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot David Stansviks 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 


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


Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

1\ ] . , 
Ju Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-11 168 

Kf § 107 
Ks § 146 
Lu § 68 dnr ks2020-441 

Förslag till personuppgiftsstrategi 

Kommundirektören och kanslichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning. 

Förslaget till personuppgiftsstrategi beskriver Nora kommuns hantering av 
personuppgifter på övergripande nivå. Strategin ska garantera att kraven i 
dataskyddsförordningen och övrig gällande lagstiftning följs. Strategin gäller 
vid all behandling av personuppgifter inom Nora kommun och kompletterar 
övriga styrdokument. Den gäller för samtliga nämnder och styrelser, 
förvaltningar, medarbetare och förtroendevalda och även för de 
kommunala bolagen samt i de fall där andra hanterar personuppgifter för 
kommunens räkning. Eftersom strategin omfattar samtliga verksamheter 
finns inte utrymme för att besluta om lokala awikande regler. 

Nora kommun samverkar och har ett gemensamt dataskyddsombud med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt kommunerna Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Hällefors. Myndigheterna har valt att ha gemensamma 
styrdokument för att öka effektiviteten och för att ha en enklare samverkan i 
dessa frågor. Överenskommelse om gemensamma styrdokument är reglerad 
i samverkansavtal om dataskydd, daterat den 28 maj 2020. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Personuppgiftsstrategi för Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 108 
Ks § 149 
Sbu § 46 dnr 2019-370 

Försäljning av fastigheten Stensnäs 1:93 för bostadsbebyggelse 

Kommunstyrelsen har 2019-10-16 beslutat teckna markanvisningsavtal med 
OBOS Mark AB som syftar till byggnation av bostäder vid Klotstigen i Nora. 
Avtalet ger OBOS rätt att förvärva markområdet när förutsättningarna enligt 
avtalet är uppfyllda. Markpriset för området med byggrätt om c:a 4000 kvm 
BTA är totalt 2 800 000 kronor enligt avtalet. 

Förutsättningarna enligt markanvisningsavtalet är nu uppfyllda och 
försäljningen av fastigheten kan därmed genomföras. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till 556070-7464 OBOS Mark AB 574 85 Vetianda försälja fastigheten 
Stensnäs 1 :93 för 2 800 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-11 170 

Kf § 109 
Ks § 151 
Su § 36 dnr KS2020-380 

Förslag till avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt avgift 
för gravsättning 

När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt 
förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. Individ- och familje
omsorgen har ansvaret för boets provisoriska förva ltning till dess nämnden 
spårat och underrättat dödsbodelägare. Utgångspunkten är att kommunens 
förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt. Kommunen har 
också en skyldighet enligt begravningslagen att ordna med gravsättning i de 
fall det saknas någon som kan ordna med det. Enligt gällande lagstiftning har 
kommunen rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för 
dödsboförvaltning och för gravsättning. 

Nora kommun har tidigare inte fattat beslut om att ta ut avgift för döds
boförvaltning eller gravsättning. Kommunen har tidigare inte tagit ut någon 
avgift för tillfällig dödsboförvaltning eller för gravsättning. Arbetet med tillfällig 
dödsboförvaltning kan vara mycket tidskrävande. I många fall ska kontakter 
tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare, fastighetsägare m.fl. Enligt 
utredarens bedömning är det därför lämpligt att ta ut ersättning för denna typ 
av verksamhet. Ett vanligt ärende kräver vanligtvis inte mer än fem timmars 
arbete vid tillfällig dödsboförvaltning. 

Förslaget är därför att kommunen ska ta ut ersättning för allt arbete vid 
tillfällig dödsboförvaltning då det saknas arvingar och för administrationen av 
gravsättning . Detta bedöms också vara förenligt med likställighetsprincipen. 
Ersättningen ska motsvara kommunens självkostnad. Förslaget är att ta ut 
0,6 procent av prisbasbeloppet per timme. Med nuvarande prisbasbelopp blir 
det en avgift på 286 kronor per timme. 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun tar ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för 
provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt 
nedlagd handläggningstid, ska det tas ut en ersättning med 0,6 procent 
x gällande prisbasbelopp/timme. Avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 
halvtimme tas ingen avgift ut. Därutöver tas ersättning för direkta utlägg som 
kommunen haft för att utföra sitt uppdrag 

n / 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

. I 

2020-11-11 171 

att Nora kommun har rätt att ta ut en timtaxa för dödsboförvaltning respektive 
gravsättning från och med den 1 januari 2021 samt 

att debitering för dödsboförvaltning och gravsättning ska ske för alla timmar 
handläggare utfört arbete för dödsboförvaltning och/eller gravsättning . Detta 
gäller även när det saknas arvingar och den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller 
Allmänna arvsfonden. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-11 172 

Kf § 110 dnr ks2020-492 

Medborgarförslag 7/2020 om genomfart för tung trafik 

Göran Forslund överlämnar medborgarförslaget. 

Förslagsställaren presenterar ett alternativ till genomfartsled för tung trafik 
från Hagby via en ny väg mellan Värmeverket och befintlig bebyggelse, 
utmed Hagbydammen och på en ny bro över Hagbyån fram till Esstorps
vägen. Förslagsställaren föreslår att man vid Limstensgränd bygger en så 
stor rondell som möjligt. 

Förslagsställaren anser att den föreslagna leden kräver minimalt med 
utrymme och att den har liten påverkan på den befintliga bebyggelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-11 173 

Kf § 111 

Delgivningar 

2020-10-13. SOFINT - Delårsredovisning januari-juni 2020. 
(dnr ks2020-471) 

2020-10-19. Revisorerna - Granskning av ekonomistyrning 
(dnr ks2020-474) 

2020-10-19. Revisorerna - Granskning av styrning och delaktighet 
inom LSS-verksamheten. (dnr ks2020-475) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ji/G sign 

u fdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



I" NORA~ ± KOMMUN 
Nä r varo- och omröstnings lista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 11/112020 

W1!OVlS fL) 

Ledamöter N.:lrvarande Omröstning 
beslutande I§ I § § 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson X 

Jonas Akerman -

Ulla Bergström -
Ursula Steffensen X 

Camilla Sörman -
Håkan Boman X 

Eleonore Karlsson -

Kent Nilsson X 

Anna Karlsson X 

Anita Rundqvist -
Hans Knutsson -

M Tom Rymoen -
Bengt Svensson X 

Håkan Kangert -
Eric Viduss X 

Eija Ahonen Pettersson X 

SD Andreas Vidlund (-) -
Conny Alfredsson X 

Birgitta Ah l -

Ove Göthlin (-) -
C Marita Simpson, 1:e vice ordf X 

Susanne Forsberg X 

JörQen S.:lteraas -

LPO Pia-Maria Johansson -
Bengt Magnusson X 

Maria Blomqvist -
NP Lars-Erik Larsson X 

Rutger Ahlbeck, 2: vice ordf -
Jan Rylander X 

V Therese Hoikkala Lindqvist -

Jonatan Tjader X 

KD John SundelI X 

L Birgitta Borg X 

MP Jasmine Ivarsson -

S Per Andreasson, ordförande X 
Antal , 

18 



WNORA 
~~ KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 11/11 2020 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut-

I§ I § I"ande 
Ja Nei Avs Ja Nei Avs Ja Nej Avs 

S Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland (-) 

M Christer Haggqvist 

Britt Alderholm 

Morgan Hedlund 

SD Vakant 

Vakant 

C Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandberg 

NP Gunnar Rosendahl (-) 

Anders Stigfur 

V Björn Folkesson 

Eva Haldert 

KD Gilite Rugerero 

Klas Engholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson 

Petra Kaller 

Antal 
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