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Information enligt uppsiktsplikten, Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Förbundschefen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen lämnar
information och lägesrapport för förbundet.
Förbundsledningen arbetar med att göra om organisationen från en matris
organisation till en traditionelllinje-stabsorganisation. Den nya organsationen
ska bestå av fyra avdelningen; Lokalvård, Gata/park/idrott, Atervinning samt
Vatten och avlopp. Ledningsgruppen minskas till hälften. Det ska innebära
kortare beslutsvägar som förväntas leda till en högre kvalitet.
Förbundet får en betydligt mindre budget vilket innebär behov av
neddragningar. Ledningen arbetar med att ta fram förslag till åtgärder
för detta.
Informationen avslutas med att ledamöterna får möjlighet att ställa frågor till
förbundschefen.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets inspektörer ska under 2019 besöka samtliga kommuner i
landet för att informera om de förtroendevaldas roll som arbetsgivare.
Sjukfrånvaron i kommuner och landsting är högst på den svenska arbets
marknaden. Brister i arbetsmiljön kan inte ensamt förklara den höga sjuk
frånvaron men förbättringar i arbetsmiljön är den enskilt viktigaste insatsen
som de förtroendevalda kan initiera för att öka välbefinnandet, minska antalet
sjukskrivna och därmed bidra till regeringens mål om ett sjukpenningstal på
max 9 dagar. Det påverkar även attraktiviten hos arbetsgivaren och därmed
tillgången till personal och kompetens.
I januari 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 12,7 procent och för män 6,7
procent. Regeringens strategi är att skillnaden ska minska. De två största
anledningarna till arbetssjukdomar för både män och kvinnor var 2017
besvär av psykosocial karaktär samt muskel- och ledbesvär. För män var
antalet muskel- och ledbesvär störst och för kvinnor var det de psykosociala
besvären som var störst.
Arbetsmiljön är en jämställdhetsfråga. Kvinnor och män har olika arbetsupp
gifter och utsätts för olika risker. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är
svagare i verksamheter där kvinnor är i majoritet.
Arbetsmiljöiagen omfattar ca 5 miljoner personer, d.v.s. alla arbetstagare
samt elever i utbildning.
Förtroendevalda i fullmäktige och nämnd är arbetsgivare, d.v.s. yttersta
arbetsgivarrepresentanten. De ska ge förutsättningarna för arbetsmiljö
arbetet, se till att arbetsmiljöiagen följs i verksamheterna samt är byggherre
vid ny- och ombyggnationer.
Rollfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är samma som i övriga
sammanhang inom offentlig sektor. Politiken beslutar om vad och när och
tjänstepersonerna om hur och vem. Det är viktigt att visa respekt och ha tillit
till varandras roller.
Atgärder för att få bort eller minska riskerna för arbetsmiljöproblem ska ske
så snart som det är praktiskt möjligt. Arbetsmiljöiagen godtar inte att en
arbetsgivare låter bli att vidta åtgärder på grund av dålig ekonomi.
Arbetsmiljöverket besöker och inspekterar arbetsplatser och kontrollerar att
arbetsgivaren följer arbetsmiljölagstiftningen. De identifierar brister utifrån
arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och allmänna råd. Om brister inte
åtgärdas kan arbetsgivaren dömas till föresläggande och förbud som kan
förenas med vite.
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I Brottsbalken definieras straffansvaret för arbetsmiljöbrott. En arbetsplats
olycka eller allvarligt tillbud på grund av brister i verksamheten kan innebära
en åtalsanmälan.
Som förtroendevald kan man få stöd och hjälp av Sveriges Kommuner och
Landsting genom korta utbildningsfilmer och skriftligt material.
Informationen avslutas med möjlighet för ledamöterna att ställa frågor till
Arbetsmiljöverkets representanter.
Ordföranden tackar för informationen.
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Delårsrapport januari-augusti 2019 med helårsprognos
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2019
med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 25 335 000 kronor
för perioden . Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2018
som uppgick till 18 073 000 kronor. Prognosen för helåret 2019 pekar på ett
negativt resultat på ca 7 223 000 kronor. Det innebär ett budgetöver
skridande på 12 375 000 kronor.
De stora negativa budgetavvikelserna finns inom hemtjänsten, särskilt
boende, individ- och familjeomsorg samt integrationens verksamhet.
Generellt beror det på ökad vårdtyngd , ökade LSS-åtaganden och ökade
kostnader för försörjningsstöd .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag .
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Fastställelse av utdebitering för år 2020
Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara
oförändrad för år 2020, d.v.s. 22,25 kronor vilket godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2020 till 22,25 kronor.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på
att den allmänna kommunalskatten höjs med 40 öret till 22.65 kronor.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förlag mot David Stansviks
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
David Stansvik reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för
bygglov och strandskyddsdispens mm
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tagit fram ett förslag till ny taxa
för bygglov och strandskyddsdispenser. Taxan är kommunens medel för att
ta betalt för handläggningen av exempelvis bygg lov och vissa andra ärenden
enligt plan- och bygg lagen, PBL. Det är kommunens ansvar att upprätta och
besluta om taxan. Som stöd i det arbetet tar Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, fram underlag för konstruktion av taxan.
En väl fungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska kunna
få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som finansieras via
avgifter.
Samhällsbyggnadsnämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i
samband med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan som
antogs utgick från den modell som SKL tagit fram.
Ar 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt underlag för
konstruktion av PBL-taxa. Målet är att underlaget ska kunna bidra till
kommunala taxor som är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och
arbeta med.
Modellen för att beräkna taxan utgår från nedlagd tid vid olika moment i
handläggningen. En modell för taxa som genererar fasta prisuppgifter om
vad ett bygg lov eller annat ärende kommer att kosta bidrar till effektivisering
handläggningen. Handläggningen blir också mer rättssäker eftersom
samtliga handläggare använder taxan på samma sätt och att det inte finns
utrymme för tolkningar. Den som söker bygglov vet från början vad ärendet
kommer att kosta.
Flera kommuner i länet har övergått eller är på väg att övergå till den nya
modellen.
Samhällsbyggnadsnämnen Bergslagen behandlade ärendet den 13 juni
2019, § 131, och förslår kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora besluta att anta taxa för bygg lov och strandskydds
dispenser mm.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för bygg lov och strandskyddsdispenser mm samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) på att taxan ska vara lika inom och utom planlagt område.
Jan Rylander (N P) och Conny Alfredsson (SO) yrkar bifall till Pia-Maria
Johanssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Pia-Maria
Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utskottets förslag.
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller utskottets förslag
röstar ja och den som bifaller ändringsyrkandet röstar nej.
Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen har
avgivit 11 ja-röster och 4 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020
Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020.
Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm)
28 januari
25 augusti
17 mars
15 september
13 oktober
12 maj
3 november
Socialutskottet (tisdag
28 januari
17 mars
12 maj

em)
25 augusti
15 september
13 oktober
3 november

Ledningsutskottet (onsdag fm)
29 januari
26 augusti
16 september
18 mars
13 maj
14 oktober
15 oktober (torsdag) budgetberedning , heldag
4 november
Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em)
~j~u~

~a~ud

18 mars
13 maj

16 september
14 oktober
4 november

Kommunstyrelsen (onsdag fm)
12 februari
9 september
1 april
7 oktober
28 oktober, inkl budget
27 maj
18 november
Kommunfullmäktige (onsdag em)
26 februari
23 september
29 april, inkl bokslut
21 oktober
11 november
10 juni
25 november, budget
9 december
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Under behandlingen av ärendet diskuterar utskottet det svåra i att hinna med
budgetprocessen för att kunna fatta beslut om budet på fullmäktiges
sammanträde den 25 november.
Ordföranden föreslår att fullmäktiges budgetsammanträde flyttas från den
25 november till den 10 december, vi lket godkänns.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fullmäktiges sammanträde den 25 november flyttas till den 10 december
samt
att i övrigt godkänna sammanträdesplanen för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till uppdrag att se över valdistrikten

Valnämnden beslutade den 25 september 2019, § 31 att ge kommun
förvaltningen i uppdrag att se över valdistriktens utformning med hänsyn till
geografi, antal röstberättigade i valdistrikten, avstånd till vallokal och lämplig
vallokal.
För att gå vidare med detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att ge
kommundirektören i uppdrag att genomföra översynen inför 2022 års val till
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och
2000 röstberättigade. Nora kommun är indelat i nio valdistrikt; Bom, Dalsta,
Esstorp, Gyttorp, Järnboås, Karlsäng , Pershyttan-Hitorp, Ringshyttan-As och
Viker. Karlsäng är det största valdistriktet med 1 579 röstberättigade. Det
minsta valdistriktet är Viker med 407 röstberättigade.
Nora kommun har haft indelningen i nio valdistrikt sedan 2002 års val.
Indelningen av valdistrikten behöver ses över kontinuerligt och en större
översyn bör göras inför valet 2022.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att se över valdistriktens utformning med
hänsyn till geografi, antal röstberättigade i respektive valdistrikt, avstånd till
vallokal samt lämplig vallokal samt
att översynen ska vara klar under våren 2021 för att kunna behandlas i
fullmäktige senast den 31 oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Förslag till revidering av reglemente för kris ledningsnämnden

2019-2023
Säkerhetssamordnaren har överlämnat en skrivelse i ärendet. Krislednings
nämndens reglemente har reviderats med anledning av kommunens
förändring av nämndorganisationen samt krisledningsorganisationen.
Revideringen beror även på ny lagstiftning samt utifrån beslutad
Överenskommelser om kommunens beredskap.
Följande stycken är nya; Bakgrund, § 3 Nämndens uppgifter samt

§ 8 Tystnadsplikt.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till revidering av krisledningsnämndens reglemente.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

~ign
Utdragsbestyl'kande

)k

Protoko llsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-16

Ks § 133
Lu § 72

Sida

195

dnr ks2019-121

Revidering av reglemente för ersättning till kommunala
förtroendevalda
Revideringen gäller reglementets paragraf 11 , Resekostnader.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 8 maj 2019, § 45 och beslutade
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att förtydliga i stycket om
"arbetsplats och til lfällig bostad", stycke 4.
Ett förtydligande har gjort i tredje stycket, d.v.s. att med "permanenta
förhållanden" menas folkbokföringsadress och fasta arbetsplats. Det
framgår att ersättning endast utgår till resor som orsakats av sammanträdet
eller förrättingen. Arbetsresor som, oavsett sammanträde eller förrättning,
ändå skulle ha gjorts ersätts inte och att längre resor, exempelvis vecko
pendlingsresor, ska undvikas. I sådana fall ska den förtroendevalda kalla
in en ersättare. Det bör i möjligaste mån undvikas att kommunen får högre
kostander än nödvändigt.
Revideringen gäller också ny punkt, paragraf 2d, ersättning för insynsplats
för Miljöpartiet vid kommunstyrelsens sammanträde samt tillägg i paragraf 9
tredje stycket, om ersättning till partiföreträdare för medborgarsamtal i
samband med fullmäktiges sammanträden.
Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att ta bort andra
stycket i förslag till paragraf 110m resekostnader: "Reseersättning för resor
mellan bostaden och sammanträdeslokalen jämställs ur skattesynpunkt med
kontant lön." Stycket fyller ingen funktion då det är Skatteverkets regler som
gäller.
Kommunsektereraren reviderar reglementet till kommunstyrelsens
sammanträde.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderat förslag till Reglemente för ersättning till kommunala
förtroendevalda.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2023
Alla svenska kommuner har enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings atgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap krav på sig att varje ny mandatperiod upprätta en risk- och
sårbarhetsanalys för kommunens geografiska område.
Kommunens säkerhetskoordinator har tillsammans med Örebro kommuns
säkerhetshandläggare och representanter från Nora kommuns verksam
heter, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Samhällsbyggnads
förvaltningen Bergslagen, Norabostäder AB samt Nora Fastigheter AB
samlat in material och deltagit i diskussioner och värderingar av risker.
Resultatet av detta utgör Nora kommuns risk- och sårbarhetsanalys.
Dokumentet omfattas av ett flertal olika inriktningar där huvuddelen utgör en
analys över ett antal förutbestämda risker. Analysen redovisar sårbarheter
och har mynnat ut i ett antal förslag till åtgärder. Den ska utgöra grunden för
kommunens krisberedskap och vara implementerad i alla kommunala
verksamheter.
Analysen visar exempel på risker som bedöms som särskilt kritiska och som
vid en inträffad händelse kan innebära stor påverkan på samhället i stort. För
några risker finns tydliga sårbarheter inom både kommunala och icke
kommunala verksamheter.
I slutet av rapporten uppmärksammas de sårbarheter inom krisberedskap
som finns inom kommunen samt åtgärdsförslag för mandatperioden.
Övriga inriktningar som uppmärksammas i dokumentet är en generell
beskrivning över kommunen samt identifiering av samhällsviktig verksamhet
och kritiska beroenden.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.
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Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 att ärendet skulle
flyttas till dagens sammanträde på grund av att några ledamöter fått
handlingarna sent eller inte alls.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
informerar ordföranden om att analysen ska gälla till och med år 2023.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2023.
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Förslag till utredning om förändrat lokal nyttjande av Järntorgs
skolanIJärntorgets förskola och Lärkesskolan
Kommunstyrelsen gav 2019-05-22, § 82 kommundirektören i uppdrag att
genomföra en förstudie gällande förändrat lokalnyttjande av Järntorgs
skolan/Järntorgets förskola och Lärkesskolan. Bakgrunden till uppdraget var
den lokalinventering som gjordes under hösten 2018. Man såg i invente
ringen att en sådan förändring skulle kunna vara möjlig och bidra till en högre
resurseffektivitet i kommunen.
Förstudien som nu genomförts visar att det är möjligt att omvandla
Järntorgsskolan från en skola med två paralleller till en dito med tre
paralleller. Ätgärden kräver vissa organisatoriska förändringar, vissa lokaI
investeringar samt viss lokalanpassning av mindre art. Bedömningar har
också gjorts av elevtransporter, skolgård, skolmåltider, personalutrymmen
samt fritidshemmets villkor.
Tillsammans med förskolechefen har en analys genomförts av rimligheten att
omvandla Lärkesskolan till en förskola med 9-10 avdelningar. Även här
behövs anpassning av nuvarande lokaler, gårdens utformning samt att
trafiksituation genomlysas.
Ur ett barnperspektiv behöver nogsamt beaktas att omkring 150 elever
behöver byta skola under sin skoltid på F-6 samt att ytterligare omkring
120 barn i förskolan behöver byta enhet.
Under utredningsfasen är dialog och förankringsarbetet av största vikt.
Forum för information och inhämtning av synpunkter behöver erbjudas i
tillräcklig omfattning.
Sammanfattningsvis skulle de beskrivna förändringarna i lokal nyttjande
innebära att kommunen, med en rimlig och begränsad ekonomisk insats,
har möjlighet att ta ett första steg mot framtida, långsiktig och hållbar
skol- och förskolestruktur.
Ordföranden yrkar bifall till förslaget om utredning av förändrat lokalnyttjande
av Järntorgsskolan/Järntorgets förskola och Lärkesskolan.
Maria Blomqvist (LPo) yrkar avslag till förslaget.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de båda
yrkandena och finner att barn- och ungdomsutskottet beslutar enligt
föreliggande förslag.
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Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunförvaltningen att inleda en utredning om förändrad
lokalanvändning av Järntorgsskolan/Järntorgets förskola och Lärkesskolan
samt
att avsätta 100 000 kronor i projektmedel under 2020 för anlitande av extern
kompetens för genomförande av uppdraget.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att i
stället för kommunförvaltningen så är det kommundirektören som får
uppdraget. Dessutom ska uppdraget genomföras inte inledas.
Ordföranden meddelar också att projektmedlen anslås från kommun
styrelsens förfogandemedel.
Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo) och David Stansvik (V)
yrkar i första hand avslag på utskottets förslag .
David Stansvik yrkar på att en enkätundersökning ska genomföras med
berörda vårdnadshavare.
David Stansvik yrkar också på att undersökningen ska redovisas för
kommunstyrelsen i juni 2020.
Ordföranden yrkar på att undersökningen ska redovisas under våren 2020.
Pia-Maria Johansson yrkar bifall till David Stansviks tilläggsyrkanden.
Pia-Maria Johansson yrkar också på att kostnader för städ ska tas med i
utredningen.
Solveig Oscarsson (S) yrkar på ajournering vilket godkänns.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen ajourneras under 45 minuter.
Efter avslutad ajoumering återupptas förhandlingen .
Håkan Kangert (M) yrkar bifall till utskottets förslag .
Pia-Maria Johansson yrkar på att utredningen även utreder alternativ resurs
effektivitet utan att skapa storförskola/storskola.
1. Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag med ordförandens
förslag till ändringar mot avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utskottets förslag, med ändringar.
JU~eSSign
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Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilket godkänns. Den som bifaller utskottets förslag
röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.
Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen har
avgivit 10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har beslutat enligt
utskottets förslag med ordförandens förslag till ändringar.
2. Ordföranden ställer proposition på David Stansvik tilläggsyrkande om
enkätundersökning och finner att det avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilket godkänns. Den som bifaller tilläggsyrkandet
röstar nej och den som avslår detsamma röstar ja.
Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen har
avgivit 10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen avslår tilläggs
yrkandet.
3. Ordföranden ställer därefter proposition på David Stansviks tilläggs
yrkande om utredningens redovisning i kommunstyrelsen i juni 2020 mot
eget yrkande om redovisning under våren 2020 och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.
4. Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johansson yrkande
om att kostnader för städ ska ingå i utredningen och finner att det avslås.
5. Ordföranden ställer slutligen proposition på Pia-Maria Johanssons
yrkande om att utredningen även ska innehålla alternativ resurseffektivitet
och finner att det avslås.
Omröstning är begärd. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det kan
verkställas genom handuppräckning vilket godkänns. Resultatet av hand
uppräckningen visar 10 avslag och 5 bifall. Kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommundirektören att genomföra en utredning om förändrad
lokalanvändning av Järntorgsskolan/Järntorgets förskola och Lärkesskolan
att avsätta 100 000 kronor i projektmedel under 2020 för att anlita extern
kompetens för att genomföra uppdraget
att medlen anslås från kontot till kommunstyrelsens förfogande samt
att utredningen ska presenteras under våren 2020.
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David Stansvik (V), Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (bäda LPo) ,
Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmän för
yrkanden frän Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson och David Stansvik.
Pia-Maria Johansson (LPo) meddelar att en skriftlig reservation kommer att
lämnas.
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Sammanställning av avvikelser inom omsorgen första
halvåret 2019
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 sammanställt avvikelser inom
äldreomsorgen och funktionsstöd för halvåret 2019.
Under första halvåret 2019 har det förekommit totalt 720 avvikelser varav
463 är fallavvikelser och 257 är avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen,
HSL.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen och
funktionsstöd för första halvåret 2019.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag
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Förslag till principbeslut om att överlåta möbler till ensam
kommande ungdomar
Ensamkommande barn är på många sätt precis som alla andra barn i landet
men samtidigt har de många gånger särskilda behov som är viktiga att
uppmärksamma.
Det finns också områden där det uppstår frågor kring vad som gäller och
vem som har ansvar för vad i arbetet kring barnen och ungdomarna. Det är
många aktörer inblandade på olika sätt när ett ensamkommande barn
kommer till Sverige.
De lägenheter som stödboendet har till sitt förfogande är möblerade för att
kommunens ensam kommande ungdomar från tidigare HVB- eller familjehem
ska kunna flytta in i. När de ensam kommande ungdomarna har uppnått den
självständigheten som behövs flyttar de till eget boende med eget kontrakt.
Då kommer frågan från de ensam kommande ungdomarna om de får behålla
de möbler som de brukat under deras vistelse på stödboendet.
Integrationsenheten kommer att ha en stor mängd möbler som blir kvar när
de ensam kommande ungdomarna flyttar till egna lägenheter. I dagsläget får
de ensam kommande ungdomarna låna möblerna av kommunen. De ensam
kommande ungdomarna som fått uppehållstillstånd kan inom två år ansöka
om hemutrustningslån via CSN. Har det gått mer än två år kan de ansöka
om ekonomiskt bistånd till hemutrustning. Integrationsenheten kan inte sälja
de möbler som ungdomarna lånat. Det beror dels på att det är kommunens
egendom och att det inte finns några beslut om/att det går att sälja dem och
dels på grund av likställighetsprincipen. Det finns ungdomar som tidigare har
flyttat till eget boende och fått ta CSN-Iån och inte haft möjligheten att få eller
köpa begagnade möbler av kommunen.
I dagsläget finns tiotals lägenheter som ungdomarna hyr i andra hand av
kommunen och de lägenheterna är fullt möblerade. I de fall ungdomen
tagit över kontraktet (förstahandskontrakt) har de fått behålla möblerna i
lägenheten som lån.
Eftersom det kommer att bli en stor mängd möbler som blir svåra att avyttra
alternativ1 måste slängas så behöver integrationsenheten få ett principbeslut
kring vad som ska hända med möblerna.
Under behandlingen av ärendet diskuterar utskottet och enas om att det inför
kommunstyrelsens sammanträde tas fram en kompletterande skrivning som
tydliggör vilken typ av möbler det handlar om och en värdering av möblerna.
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Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlåta möblerna till de ensamkommande ungdomarna.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) på att ärendet återremitteras till socialutskottet för ytterligare
beredning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att det
bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till socialutskottet för ytterligare beredning.
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Förslag uppdrag om upphandling av servicetjänster
Serviceinsatser, enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4:1 ,utförs idag av
kommunens hemtjänst utifrån beslut av biståndshandläggare. Insatserna
omfattas av städning, tvätt- och klädvård, inköp samt matdistribution .
Kostnaden för utförande aven hemtjänsttimme är 2019 i genomsnitt
625 kronor. Matdistribution är en aktivitet som styr stor del av planeringen
inom hemtjänsten och är resurskrävande under denna tid .
Genom att låta annan utförare utföra dessa insatser kan tid och resurser
frigöras från hemtjänsten samtidigt som resursen som undersköterska i
högre grad används till vård- och omsorgsuppgifter.
En upphandling bör göras där deltagandet reserveras till utförare vars
främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med
funktionsnedsättning och missgynnade personer, enligt 4 kap 18 § LOU.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen bes luta
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av
serviceinsatser.

Kommunstyrelsen besl utar enligt utskottets förslag.
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Förslag till resursfördelningsmodell för hemtjänst
Insatsen Hemtjänst är beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4: 1. Insatserna
omfattar exempelvis personlig omvårdnad, insatser av servicekaraktär
såsom städ, tvätt, inköp samt matdistribution. Utöver detta utförs även
delegerade och instruerade uppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen
(HSL).
Idag fördelas resurserna till hemtjänsten utifrån ett traditionellt anslag. Det
finns utifrån hemtjänstens föränderliga verksamhet behov av att införa en
resursfördelningsmodell .
Det finns olika sätt att utforma en resursfördelningsmodell , exempelvis görs
fördelningen utifrån utförd tid, beviljad tid eller planerad tid.
Förslaget till resursfördelningsmodell för hemtjänsten är att det utformas
utifrån planerad tid . Ersättningen ska vara på den nivån att hemtjänsten
planerar för en nyttjandegrad om 65 procent planerad tid . Ersättningsnivån
per planerad timma uppgår 2020 till 486 kronor.
Effekten aven resursfördelningsmodell som ger hemtjänsten en ersättning
på nivån 65 procent för planerad brukartid innebär ett krav på effektivisering
om ca 3,5 årsarbetare vilket motsvarar underskottet 2019.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta modellen för resursfördelning av omvårdnadspersonalresurser i
hemtjänsten
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 486 kr samt
att ge socialchefen i uppdrag att utveckla resursfördelningsmodellen att även
omfatta andra kostnadsslag som påverkas brukarnas behov.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik 0/) på
att ärendet återremitteras till socialutskottet i awaktan på budgetarbetet för
2020
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på uppföljning hur personal inom hem
tjänsten uppfattare resursfördelningsmodellen och vika konsekvenser det får.
Uppföljningen ska inkludera siukskrivningar, planeringstid och transsporttid
med september som riktmånad.
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Birgitta Borg (L) och John SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag.
Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att uppdraget till socialchefen ska vara att
utveckla resursfördelningsmodellen att även omfatta andra kostnader.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition utskottets första och andra att-sats
och finner att de bifalls.
Ordföranden ställer också proposition på utskottets tredje att-sats mot Bengt
Magnussons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utskottets förslag .
Slutligen ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons tilläggs
yrkande och finner att det avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta modellen för resursfördelning av omvårdnadspersonalresurser i
hemtjänsten
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 486 kr samt
att ge socialchefen i uppdrag att utveckla resursfördelningsmodellen att även
omfatta andra kostnadsslag som påverkas brukarnas behov.
David Stansvik (V) , Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo),
Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån för
egna yrkanden.
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Reservation
Undertecknade lämnar följande reservation gällande beslutet i kommunstyrelsen 16 oktober
2019 att anta resursfördelningsmodell i hem~ änsten
Vi är inte emot att införa styrmått i kommunen men vi menar att 0,65% brukartid redan är
uppfYllt i hem~änsten under september och att verksamheterna redan börjat jobba efter detta
mått.
Verksamheten behöver kombinera det styrmåttet med uppföljning på hur mycket tid och
resurser som läggs på planering för att uppnå 0,65% brukartid samt tid på transporter, då det
annars riskerar leda till en dålig arbetsmiljö för den personal som besöker brukarna.
Med anledning av att ovanstående även innebär fårre resurser och förändrade arbetsmetoder
inom hem~änsten särskilt då städ och mat ska läggas ut på LOU bör även en riskbedömning
göras där arbetstagare och skyddsombud är delaktiga
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Förslag till resursfördelningsmodell för särskilt boende för äldre
Nora kommun har högre personaltäthet per plats på särskilt boende för äldre
än andra jämförbara kommuner samt högre än snittet för personaltätheten i
Örebro län. Detta innebär att personalkostnaderna per plats fördelat på
invånare är högre än jämförbara kommuner.
Resursfördelningsmodellen för särskilt boende för äldre föreslås bygga på
målgruppens behov med differentiering mellan vanligt särskilt boende och
demensboende.
Vid införande av resursfördelningsmodell enligt denna modell fördelas
omvårdnadspersonal dag/kväll enligt detta: Totalt antal platser 147, totalt
omvårdnadsplatser dag 101 ,34, omvårdnadsplatser dag per plats 0,69.
Differens av resurser är -3,27. Efter införandet kommer Noras genomsnitt
att vara 0,69 årsarbetare per plats.
Färre tilldelade resurser till SÄBO innebär färre medarbetare i omsorgen.
Konsekvenserna av det är att befintliga arbetsmetoder måste ses över så att
tid för brukaren och aktiviteter kring denne i största mån kan lämnas
opåverkade. Dock kommer detta inte att kunna göras till fullo på Tulibacka
gården som lämnar ifrån sig resurser dels till Hagby ängar dels till effektivi
seringskravet. För brukarna på Hagby ängar innebär det ett tillskott på
resurstid .
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta modellen för resursfördelning av omvårdnadspersonalresurser på
SÄBO samt
att ge socialchefen i uppdrag att utveckla resursfördelningsmodellen att även
omfatta andra kostnadsSlag som påverkas beroende på målgrupp

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på
att ärendet återremitteras till socialutskottet i avvaktan på budgetarbetet för
2020.
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss till socialutskottet för att
uppdatera siffrorna.
Ursula Steffensen (S) yrkar bifall till utskottets förslag.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena om återremiss och finner att
de avslås.
Omröstning är begärd och ska verkställas . Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som anser att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som anser att ärendet ska återremitteras
röstar nej.
Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen avgivit
10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på utskottets förslag och finner att
det bifalls.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta modellen för resursfördelning av omvårdnadspersonalresurser på
SÄBO samt
att ge socialchefen i uppdrag att utveckla resursfördelningsmodellen att även
omfatta andra kostnads slag som påverkas beroende på målgrupp.
David Stansvik (V), Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) ,
Conny Alfredsson (SO) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förm ån för
återrem issyrkandena.
Pia-Maria Johansson (LP o) meddelar att en skriftlig reservation kommer att
lämnas.

Protokolls utdrag till

Utdragsbestyrkande

Reservation
Undertecknade lämnar följande reservation gällande beslutet i kommunstyrelsen 16 oktober
2019 att anta resursfördelningsmodell i särskilt boende
Vi menar att ärendet bör återremitteras då underlaget är bristfälligt i och med att siffror för
kostnader per dygn refereras till 2017 och 2018. Siffrorna för nuvarande period 2019 är
betydligt lägre ca 1567 krl dygn på Hagby ängar och 1756 kr I dygn Tullbackagården med
nuvarande beläggning
Det finns även ett antal frågor som är obesvarade rörande om korttidsboendet är medtaget i
underlaget och hur det påverkar procentsatsen samt om personal som enbart sköter tvätt är
medtagna i underlaget för omvårdnadspersonal
Utöver ovan vårdas fortfarande äldre med konstaterad demens på Tullbacken vilket modellen
inte tar hänsyn till
Med anledning av att ovanstående som innebär nedskärning av resurser på Tullbackagården
bör även en riskbedömning göras där arbetstagare och skyddsombud är delaktiga enligt
arbetsskyddslagen och ärendet bör därmed även tas upp i kommunfullmäktige
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dnr ks2019-370

Förslag till Markanvisningsavtal Klotstigen
Detaljplan 247 antogs under 2018 och omfattar fastigheten Stensnäs 1: 1.
Under våren 2019 har två intressenter ansökt om att få genomföra projektet
genom att lämna in en skiss på utformningen av området. En projektgrupp
bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförbundet har sedan utvärderat respektive underlag utifrån
Nora kommuns riktlinjer för markanvisning. Framförallt har nytänkande eller
engagemang för att skapa goda livs-, boende-, verksamhets- och stads
miljöer varit vägledande. Projektgruppen redovisar följande kriterier för
motivering av vald intressent:
-

Flest antal hushåll
Större variation bland hustyper som bidrar till en blandad bebyggelse
samt materialval av trä
Flera gemensamhetsytor vilket skapar ett högt socialt värde.

Intressenten har med anledning av ovanstående, erbjudits genomföra
projektet och ett markanvisningsavtal har således upprättats och godkänts.
Markanvisningsavtalet ger intressenten möjlighet att förhandla med
kommunen om förutsättningar för genomförande av ny bebyggelse på
fastigheten . Avtalet kommer att gälla till 2020-12-31. Förslaget kommer inte
att medföra några kostnader för kommunen i dagsläget.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna och anta upprättat markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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Utdragsbestyrkande
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dnr ks2016-096

Förslag till uppdrag gällande bredbandstäckning i Nora kommun
Med anledning av bygglov för en 5G mast i As har kontakter tagits med
kommunen från ett flertal kommuninvånare om saknaden av fibernät.
Kommunen bör ta fram en strategi för att se till att utbyggnad sker varför
förslag finns att kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med
IT-avdelningen, arbeta fram en sådan.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommundirektören att arbeta fram en strategi för fibertäckning
Nora kommun.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas ledamöterna om att
det handlar om en strategi för bredbands- och inte fibertäckning .

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att arbeta fram en strategi för bredbands
täckning i Nora kommun.
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dnr ks2019-404

Förslag till uppdrag gällande översyn och anpassning av Nora
kommuns turistverksamhet
En översyn och anpassning av kommunens turistverksamhet ska genom
föras i syfte att effektivisera och anpassa verksamheten utifrån kommun
övergripande effektiviseringskrav och givna ekonomiska ramar för
verksamhetsområde Tillväxt och utveckling åren 2020-2023.
Förutsättningar för uppdraget:
• Befintlig budgetram 2019 för Nora kommuns turistbyrå minskas med
300 000 kronor
• Former för samverkan internt inom funktionen näringsliv och besöksnäring
ska utvecklas
• Möjlighet för samlokalisering/lokalsamordning med andra kommunala
verksamheter ska utredas
• Nora kommuns turistbyråverksamhet, i förhållande till verksamheten i
Destination Bergslagen, ska tydliggöras
• Ny struktur för turistinformation digitalt och fysiskt ska utredas.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt verksamhetschefen för Tillväxt och utveckling att göra en
översyn och anpassning av Nora kommunens turistverksamhet enligt
föreslagna punkter samt
att uppdraget redovisas i samhällsbyggnadsutskottet senast 2020-03-31.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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dnr ks2019-455

Förslag till projektering av nya busshållplatser
Länstrafiken har beslutat om omflyttning av två busshållplatser, en vid
Soltunet och en på Älvstorpsvägen vid Circle K. Vidare är busshållplatsen vid
övre Hitorp i behov av tillgänglighetsanpassning . Samtliga hållplatser finns
på kommunala gator.
Då kommunen kan söka bidrag för halva kostnaden ur Länstransportplanen
behöver kommunen påbörja projektering av de nämnda hållplatserna.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att påbörja projektering av ovan nämnda busshållplatser.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Protokollsutdrag till
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dnr ks2019-029

Fyllnadsval: ny ledamot samt ny vice ordförande i lednings
utskottet t.o.m 2022
Ulla Bergström (S) har avsagt sig uppdragen.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsema
att som ny ledamot välja Margaretha Eriksson (S) samt
att som ny vice ordförande välja Margaretha Eriksson .

Protokollsutdrag till
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dnr ks2019-029

Fyllnadsval: ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2022
Ulla Bergström (S) har avsagt sig uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen samt
att som ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet välja Margaretha Eriksson
(S) samt
att som ny ersättare efter Margaretha Eriksson välja Ulla Bergström.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyr1<ande
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Kort information, samverkan
Ingen information lämnades.
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Ks § 148

Delegationsbeslut
1

2019-09-12. Ekonomichefen - Tecknande av ramavtal om arbetskläder
(dnr ks2018-168)

2
2019-09-24. Ekonomichefen - Tecknande av ramavtal för läns- gemen
sam upphandling av möbler för kontor och offentlig miljö.
(dnr ks 2018-404)
3

2019-09-17. Ekonomichefen - Beslut om länsgemensam upphandling
av möbler för äldreomsorgen och funktionshindrade, en leverantör.
(dnr ks2018-4 12)

4

2019-09-30. Kommunstyrelsens ordförande - Förordnande av
tf kommundirektör under perioden 30 september till 7 oktober 2019.
(dnr ks2019-048)

5

2019-10-09. Kommundirektören - Tecknande av avtal under april och
juli 2019. (dnr ks2019-049)

6

2019-10-09. Kommundirektören - Beslut om nya attestanter och
ersättare. (dnr ks2019-065)

7

2019-08-28. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande
ärende. Yttrande över förslag till handlingsplan för hållbara transporter.
(dnr ks2019-304)

8

2019-10-10. Rektor - Avstängning från fortsatt fritids på grund av
obetalda fakturor. (dnr ks2019-464)

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Protokollsutdrag till
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Delgivningar
1

2019-09-19. Lindesbergs kommun - Utdrag ur protokoll från fullmäktiges
sammanträde den 16 september 2019, § 145. Beslut om Samhälls
byggnadsnämndens förslag till vattenförsörjningsplan . (dnr ks2019-095)

2

2019-09-18. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Utdrag ur
protokoll från nämndens sammanträde den 11 september 2019, § 179
om att anta detaljplan för del av Älvestorp 4: 1. (dnr ks2019-126)

3

2019-09-09. Dalkarlsbergs föräldrastyrelse - Protokoll från möte den
9 september 2019. (dnr 2019-182)

4

2019-09-19. Lindesbergs kommun - Utdrag ur protokoll från fullmäktiges
sammanträde den 16 september 2019, § 144, om ändring i Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagens förbundsordning § 2, andra stycket, om
att företräda kommunerna i frågor om infrastruktur och kommunikationer
(dnr ks2019-218)

5

2019-09-30. Hällefors kommun - Utdrag ur protokoll från fullmäktiges
sammanträde den 17 september 2019, § 144, om ansvarsfrihet för
SOFINT (dnr ks2019-238)

6

2019-09-10. Jordbruksverket - Beslut om kommunens ansökan om
projektstöd. (dnr ks2019-273)

7

2019-09-18. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till KBB Fastigheter

AB om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med sanering av
förorenad mark inom fastigheten Bryggeriet 3. (dnr ks2019-425)
8

2019-09-20. Förvaltningsrätten i Karlstad - Beslut om att avslå yrkande
om inhibition av kommunstyrelsens beslut om att inleda etapp 2,
Allaktivitetshuset. (dnr ks 2019-429)

9

2019-09-18. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från
sammanträde den 11 september 2019.

10 2019-09-25. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde den
20 september 2019 med regionalt samverkansråds.
11

2019-09-30. Region Örebro län - Protokoll från sammanträde den
13 september 2019 med specifika samverkansrådet för kultur.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-16

Ks § 150

Sida

219

dnr ks2019-039

Kommundirektören informerar
Ny HR-chef
Rekryteringen aven ny HR-chef är i slutskedet.

Nya Karlsängskolan
Utvärderingen av upphandlingen av Partnering för bygget av nya KarIsäng
skolan är klar. Det kommer att läggas ut i Tendsign på fredag v 42. Där ska
det ligga i 10 dagar för eventuellt överklagande.

LIS-plan
Upphandlingen om ny LIS-plan är klar. Uppdraget gick till KLARA-arkitekter.

Protokollsutdrag till
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 16/102019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter
V ordf

Ordf

slut

Omröstningar

I§ 129
Ja

§ 135:1
Nej

Avs

Ja

Solveig Oscarsson (S)

X

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

X

Jonas Akerman (S)

-

Susanne Forsberg (e)

§§ 125-134

X

Nej

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

X

X

X

Kent Nilsson (S)

X

X

X

Susanne Lindholm (KO)

-

Hans Knutsson (S)

X

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

X

David Stansvik (V)

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

Bertil Roden (N P)

-

e 'onny Alfredsson (SO)
Benqt Maqnusson (LPo)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)
Bengt Svensson (M)

X

X

X

John SundelI (KO)

X

X

X

Margaretha Eriksson (S)

X

X

X

Ursula Steffensen (S)
Jörgen Säteraas (e )
Abdo Haj Mohammad (S)

Jan Ulfberg (L)
Therese Hoikkala (V)
§§ 135-150

Fredrik Munkvold (S)

X

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)

X

X

Jan Rylander (NP)
Andreas Vidlund (SO)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Vakant (SO)

Antal

11

4

10

5

Avs
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 16/10 2019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter
V ord f

slut

Omröstningar

I§ 135:2
Ja

Nej

§ 135:5
Avs

Ja

Solveig Oscarsson (S)

X

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

X

Jonas Akerman (S)

-

Susanne Forsberg (C)

§§ 125-134

Nej

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

X

X

X

Kent Nilsson (S)

X

X

X

Susanne Lindholm (KO)

-

Hans Knutsson (S)

X

X

X

Birgitta Borg (L)

X

X

X

Oavid Stansvik (V)

X

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

X

Bertil Roden (NP)

-

Conny Alfredsson (SO)

X

X

X

Benqt Maqnusson (LPQt

X

X

X

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)
Bengt Svensson (M)

X

X

X

John SundelI (KO)

X

X

Margaretha Eriksson (S)

X

X
X

X

X

X

Ursula Steffensen (S)
Jörgen Sateraas (e)
Abdo Haj Mohammad (S)

X

Jan Ullberg (L)
Therese Hoikkala (V)
§§ 135-150

Fredrik Munkvold (S)
Eija Ahonen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)

X

X

Jan Rylander (NP)
Andreas Vidlund (SO)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Vakant (SO)

Antal

10

5

10

5

Avs
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Närvaro-och omröstningslista
KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 16/102019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter
vorot
Ordf

slut

Omröstningar
I

Ja

Solveig Oscarsson (S)

X

X

Tom Rymoen (M)

X

X

Jonas Akerman (S)

-

Susanne Forsberg (C)

§§ 125-1 34

§

§ 139
Nej

X

Ulla Bergström (S)

-

Håkan Kangert (M)

X

X

Kent Nilsson (S)

X

X

Susanne Lindholm (KO)

-

Hans Knutsson (S)

X

X

Birg itta Borg (L)

X

X

David Stansvik (V)

X

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

X

Bertil Roden (NP)

-

Conny Alfredsson (SO)

X

X

Bengt Magnusson (LPo)

X

X

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)
Bengt Svensson (M)

X

X

John SundelI (KO)

X

X

Margaretha Eriksson (S)

X

X

X

X

Ursula Steffensen (S)
Jörgen Sateraas (C)
Abdo Haj Mohammad (S)

Jan Ullberg (L)
Therese Hoikkala (V)
§§ 135-150

Fredrik Munkvold (S)
Eija Ah onen Pettersson (M)
Anna Karlsson (S)

X

Jan Rylander (NP)
Andreas Vidlund (SO)
Maria Blomqvist (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Vakant (SO)

Antal

10

5

Avs

Ja

Nej

AVE

