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Kf § 77

Information från revisorerna gällande delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om re
sultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäk
tige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Vår
bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksam
het.
I delårsbokslutet per sista augusti 2021 redovisar kommunen ett resul
tat på 23,2 mnkr, vilket är ett lägre resultatutfall jämfört med motsva
rande period föregående år (29,2mnkr).
Kommunens prognostiserade helårsresultat uppgår till 8,8 mnkr, vilket
är 1,8 mnkr över budgeterat resultat. Verksamheterna prognostiserar
dock ett budgetunderskott på totalt -9,2 mkr för helåret.
De största negativa budgetavvikelserna prognostiseras för verksamhet
erna Individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg (hemtjänst och sär
skilt boende) samt funktionsstöd.
Det samlade budgetunderskott som prognostiseras för verksamheterna
vägs dock upp av att finansieringsverksamheten prognostiserar ett bud
getöverskott med 11,0 mkr.
Budgetöverskottet förklaras i huvudsak av de ökade generella statsbi
drag och ökade skatteintäkter och redovisas centralt mot Finansierings
verksamheten.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2021 finns tre finansiella
målsättningar. Samtliga mål uppfylls i delårsrapporten.
I delårsrapporten görs prognosen att de finansiella målen uppnås
2021.
I den av fullmäktige antagna budgeten för 2021 anges tre målområden:
• Hållbarhet,
• Livskvalitet
• Attraktivitet.
Till dessa målområden finns tolv tillhörande mål.
Protokollsutdrag till
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Ett av de tolv målen är "En ansvarsfull ekonomisk hushållning som
skapar utrymme för utvecklingsreformer''. Detta mål sammanfaller med
de finansiella målen.
Övriga elva mål som antagits av fullmäktige utgör verksamhetsmässiga
mål.
I delårsrapporten framgår inte huruvida kommunen uppnår verksam
hetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning av kom
munens måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och prognos.
Det är högst otillfredsställande att kommunen fortfarande inte uppfyller
kommunallagens krav gällande verksamhetsmässiga mål.
Vi förutsätter att verksamhetsmålen kommer att följas upp i samband
med bokslutet 2021 för att uppfylla kommunallagens krav avseende
god ekonomisk hushållning.
I samband med granskning av årsbokslutet och bedömning av ansvars
frihet kommer vi att lägga stor vikt vid hur kommunstyrelsen styr och
följer upp fullmäktiges verksamhetsmål.

Revisorerna bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål

fullmäktige antagit.

Revisorerna kan inte bedöma resultat av de verksamhetsmässiga
målen då dessa ej följs upp i delårsrapporten.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
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Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårs prognos
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti
2020 med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på
23 174 000 kronor för perioden. Det kan jämföras med resultatet för
motsvarande period 2020 som uppgick till 29 221 000 kronor.
Prognosen för helåret 2021 pekar på ett positivt resultat på ungefär
8 832 000 kronor, vilket innebär ett budgetöverskott på 1 800 000
kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Yrkande
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att få en återrapportering den 17
november kring effektiviseringskravens resultat.
Jan Larsson (MP) yrkar att det prognostiserade överskottet för 2021
investeras i en solcellspark, ungefär fem miljoner.
Propositionsordning
Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det finns ett förslag till
beslut det vill säga kommunstyrelsens förlag.
Ordföranden ställer därefter Jan Larssons (MP) tilläggsyrkande om att
investera det prognostiserade överskottet i en solcellspark under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
yrkandet.
Sedan ställer ordföranden Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande
om att få en återrapportering den 17 november om
effektiviseringskravens resultat under proposition och finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Votering
Pia-Maria Johansson (LPo) begär votering som genomförs. Ja-röst
innebär bifall till tilläggsyrkandet och Nej-röst innebär avslag till Pia
Maria Johanssons (LPo) yrkande.
Protokollsutdrag till
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Ja-röster lämnas av Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SO), Pia
Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Lars-Erik Larsson
(NP), Jan Rylander (NP), Therese H Lindqvist (V), Jonatan Tjäder (V)
och Jan Larsson (MP).
Nej-röster lämnas av Solveig Oscarsson (S), Monica Sundberg (S),
Ulla Bergström (S), Ursula Steffensen (S), Camilla Sörman (S), Sofia
Erlandsson (S), Eleonore Karlsson (S), Kent Nilsson (S), Anna
Karlsson (S), Anita Rundqvist (S) Hans Knutsson (S), Christer
Häggqvist (M), Bengt Svensson (M), Britt Alderholm (M), Eric Viduss
(M) Eija Ahonen Pettersson (M), Marita Simpson (C), Susanne
Forsberg (C), Christer Gustavsson (C), John Sundell (KO), Birgitta Borg
(L) och Per Andreasson (S).
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med 9 Ja-röster och 22-Nej
röster avslår Pia-Maria Johanssons (LPo) tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar:
att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna.

Reservationer

Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SO), Pia-Maria Johansson (LPo),
Bengt Magnusson (LPo), Lars-Erik Larsson (NP), Jan Rylander (NP)
och Jan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå Pia-Maria
Johanssons (LPo) tilläggsyrkande om att få en återrapportering den 17
november om effektiviseringskravens resultat.
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Granskning av mål och resultatstyrning från revisionen
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen arbetar
på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa att verksamheten utvecklas
enligt kommunfullmäktiges fastställda mål.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Framgår tydligt hur mål ska uppnås, åtgärder för genomförande
samt hur de ska följas upp?
• Är målen SMARTA, dvs. specifika, mätbara, accepterade, realistiska
och tidsatta?
• Är målen ekonomiskt beräknade, dvs. har det genomförts konse
kvensanalyser och ekonomiska bedömningar för att kunna nå målen
inom respektive ansvarsområde?
• Har kommunstyrelsen kompletterat kommunfullmäktiges indikatorer
och nyckeltal i den utsträckning det behövs för att ge förutsättningar
för en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna verk
samheten?
• Har det tagits hänsyn till att mål och indikatorer inte konkurrerar eller
är i konflikt med varandra
• Har kommunstyrelsen följt upp och analyserat vad som åstadkom
mits i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga
mål eller kommunövergripande planer och program?
• Ligger tyngdpunkten i redovisningen av målen på analyser, slutsat
ser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och vad detta
betyder för Nora kommun i sin helhet?
• Tar kommunstyrelsen aktiva beslut om åtgärder med anledning av
avvikelser från fastställda mål?
Granskningen omfattar kommunstyrelse

Rekommendationer:
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommun
styrelsen att:
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Föreslå fullmäktige indikatorer kopplade till målen som är SMARTA,
dvs. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.
I det kommande arbetet med funktionsmål skapa en tydlig målkedja
från fullmäktiges mål ner i respektive verksamhet som tydliggör vad
respektive verksamhet ska arbeta mot.

- Säkerställa en koppling mellan mål och ekonomisk tilldelning, att be
slutade mål är ekonomiskt beräknade.
- Säkerställa en kvalitativ måluppföljning där indikatorerna kan mätas
vid uppföljningstillfällena och i uppföljningen lägga större fokus på
analys och åtgärder utifrån resultatet.
Kommunfullmäktige tackar för informationen
Rapporten läggs till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-27

Kf § 80
Ks § 130
Sbu § 41

Sida

8

dnr ks2021-427

Förslag till revidering av turismstrategi för Destination
Bergslagen 2022-2025
Destination Bergslagen ägs av kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg,
Hällefors och Nora. En gemensam turismstrategi antogs av fullmäktige
i respektive kommun 2011.
Styrgruppen som består av kommunernas ordförande i
kommunstyrelsen samt kommundirektörer/kommunchefer har gjort en
övergripande revidering av strategin.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till reviderad turismstrategi för Destination
Bergslagen.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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dnr ks2020-366

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till
utvidgning av verksamhetsområdet för VA, del av
Älvestorp 11 :3
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020, § 97, att ge
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå
utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp, VA, för del av
Älvestorp 11 :3.
I uppdraget ingick också att utreda de ekonomiska konsekvenserna av
utvidgningen av verksamhetsområde.
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet har behandlat ärendet den
29 januari 2021, § 4.
Direktionen föreslår att området, del av Älvestorp 11 :3, ska ingå i
verksamhetsområde för VA i Nora kommun. Kostnaden för en utökning
av verksamhetsområdet beräknas till 1 200 000 kronor vilket kommer
att belasta VA-kollektivet. Samhällsbyggnadsförbundet anser inte att
det krävs några andra åtgärder på VA-anläggningen än den
anslutningsledning som krävs för att koppla samman det nya
verksamhetsområdet med befintligt VA-nät.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson
(LPo) på avslag.
Jan Rylander (NP) yrkar på att näringsidkaren ska stå för kostnaden.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på de båda yrkandena och
finner att de avslås.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att del av Älvestorp 11 :3 ska ingå i verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Nora kommun.
Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jan Rylander och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för
Juster res sign
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander
(NP) på att finansieringen ska ske genom att en särtaxa tas fram.
Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson (båda LPo) yrkar avslag
på
utskottets förslag.
Anna Karlsson och Kent Nilsson (båda S) yrkar bifall till utskottets för
slag.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det
bifalls.
Därefter ställer ordföranden promotion på avslagsyrkandet och finner
att det avslås.
Slutligen ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner
att det avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att del av Älvestorp 11 :3 ska ingå i verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Nora kommun.
Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson och Jan Rylander reserverar
sig till förmån för tilläggsyrkandet.
Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson reserverar sig också till
förmån för avslagsyrkandet.
Yrkande
Jan Rylander (NP) yrkar att finansieringen ska ske genom att en
särtaxa tas fram och att näringsidkaren ska stå för kostnaderna.
Anna Karlsson (C) och Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bengt Magnusson (LPo) och Jan Larsson (MP) yrkar bifall till Jan
Rylanders (NP) förslag.
Proposition
Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det finns två förslag till
beslut, det vill säga Jan Rylanders yrkande om att finansieringen ska
ske genom att en särtaxa tas fram och att näringsidkaren ska stå för
kostnaderna och kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Jan Rylander begär votering som genomförs. Ja-röst innebär bifall till
kommunstyrelsens förslag och Nej-röst innebär bifall till Jan Rylanders
(NP) yrkande.
Ja-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S), Monica Sundberg (S), Ulla
Bergström (S), Ursula Steffensen (S), Camilla Sörman (S), Sofia
Erlandsson (S), Eleonore Karlsson (S), Kent Nilsson (S), Anna
Karlsson (S), Anita Rundqvist (S) Hans Knutsson (S), Christer
Häggqvist (M), Britt Alderholm (M), Eric Viduss (M) Eija Ahonen
Pettersson (M), Marita Simpson (C), Susanne Forsberg (C), Christer
Gustavsson (C), John Sundell (KD), Birgitta Borg (L) och Per
Andreasson (S).
Nej-röst lämnas av Christer Häggqvist (M), Conny Alfredsson (SD),
Birgitta Ahl (SO), Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo),
Lars-Erik Larsson (NP), Jan Rylander (NP), Therese H Lindqvist (V),
Jonatan Tjäder (V) och Jan Larsson (MP).
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 21 Ja-röster och 10
Nej-röster avslår Jan Rylanders (NP) yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att del av Älvestorp 11 :3 ska ingå i verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Nora kommun.
Reservationer
Conny Alfredsson (SD), Birgitta Ahl (SD), Pia-Maria Johansson (LPo),
Bengt Magnusson (LPo), Lars-Erik Larsson (NP), Jan Rylander (NP)
och Jan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå Jan
Rylanders (NP) yrkande om att finansieringen ska ske genom att en
särtaxa tas fram och att näringsidkaren ska stå för kostnaderna.

Protokollsutdrag till
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dnr ks2021-056

Godkännande av avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige
Håkan Kangert (M) har avsagt sig uppdraget i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen samt
att be länsstyrelsen om ny röstsammanräkning

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag.
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Godkännelse av avsägelse som ledamot i Stiftelsen Ingrid
Göthlins minne
Kerstin Jansson (M) har avsagts sig uppdraget i Stiftelsen Ingrid
Göthlins minne.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen samt,
att Eva Turesson (M) väljs till ledamot
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag.
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dnr ks2021-232

Medborgarförslag 7/2021 om staket vid
återvinningsstationen på Heimdalsvägen
Ingrid Kallren har överlämnat medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att ett ungefär 1,5 meter högt staget sätts upp några meter söder om
återvinningsstationen på Heimdalsvägen på var sida om gång och
cykelvägen för att förhindra att skräp blåser bort.
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
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dnr ks2021-309

Medborgarförslag 8/2021 om att ta fram en handlingsplan för
suicidprevention
Saga Rauseus Erlandsson har överlämnat medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att Nora kommun tar fram en handlingsplan för hur antalet suicid och
suicidförsök ska minska.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
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Kf § 86

Medborgarförslag 9/2021 om fler övergångsställen och farthinder
på Bergslagsvägen
Fredrik Gothnier har överlämnat medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att det görs fler övergångsställen på Bergslagsvägen och farthinder
eller liknande för att få ner hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
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Medborgarförslag10/2021 om en motionstrappa ned utkiks- och
fikabänkar på toppen av Digerberget i Pershyttan
Caroline Wiberg har överlämnat medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att en motionstrappa med utkiks- och fikabänkar byggs på toppen i
Digerberget i Pershyttan.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsutdrag till

tdragsbestyrkande
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dnr ks2021-388

Medborgarförslag 11/2021 om utomhusgym vid Digerbergets
motionsområde.
Sandra Almer Carlson har överlämnat medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att ett rejält utomhusgym vid Digerbergets motionsområde byggs.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 89

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
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dnr ks2021-443

Medborgarförslag 12/2021 om skatepark
Rasmus Larsson har överlämnat medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att kommunen fixar en skatepark.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
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dnr ks2021-446

Motion 1/2021 om att kommunstyrelsen hos
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen begär att regelmässigt få
yttra sig rörande viss byggnation
Pia-Maria Johansson (LPo) har överlämnat motion om att
kommunstyrelsen hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen begär
att regelmässigt få yttra sig rörande fastigheter som uppgår till tre eller
flera lägenheter utifrån anpassning av området.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsutdrag till

tdragsbestyrkande

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Kf § 91

Delgivningar
1. 2021-09-17. Revisorerna i Nora kommun -Uppföljning av
samverkan förskola/skola och socialtjänst. Ks2021-406.
2. 2021-09-17. Revisorerna i Nora kommun -Granskning av mål- och
resultatstyrning. Ks2021-407.
3. 2021-10-18. Revisorerna i Nora kommun -Revisorernas bedömning
av delårsrapport. Ks2021-418.
4. 2021-10-18. Nerikes Brandkår-Delårsrapport 2021-07-31. Ks2021470.
5. 2021-10-18. Nerikes Brandkår Revisionen -Revisorernas
bedömning av delårsrapporten 2021-07-31. Ks2021-4 70.
6. 2021-10-18. Direktionen Nerikes Brandkår -Delårsbokslut per 202107- 31. Ks2021-470.
7. 2021-10-05. Sammanställning ej verkställda beslut år 2021, kvartal
1. Ks2021-173.

Protokollsutdrag till

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige
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dnr ks2021-010

Förslag till svar på medborgarförslag 2/2021 om att is spolas på
central plats i Nora
Natasha Anderberg och Peter Anderberg överlämnade förslaget på
fullmäktige den 24 februari 2021, § 10.
Förslagsställarna föreslog:
att det spolas upp och läggs is på någon central plats i Nora under
januarimars såsom andra närliggande kommuner har gjort.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Ledningsutskottet har därefter, den 24
mars 2021, § 22, beslutat att lämna förslaget till kommundirektören för
beredning.
Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på
medborgarförslaget. Under vintersäsongen 2020/2021, när vädret
tillåtit, har Nora kommun spolat och lagt is vid Gyttorps skola, Järnboås
skola, Järntorgsskolan och Karlsängs IP.
Kommunen har för avsikt att fortsätta att spola och anlägga is på dessa
platser även kommande säsonger. Dock med undantag av Karlsängs
IP där en konstgräsplan eventuellt kommer att anläggas. Det är därför i
nuläget inte klarlagt om is kommer att spolas på Karlsängs IP.
Under utskottets behandling av ärendet påpekar Bengt Magnusson
(LPo) att det ännu inte finns ett beslut om att konstgräsplan ska
anläggas på Karlsängs IP.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med kommundirektörens förslag till svar anse medborgarförslaget
besvarat.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet framför Pia-Maria
Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) att de anser att is även ska
spolas på Karlsängs IP.
Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Kommunfullmäktige behandlade inte ärendet på grund av tidsbrist.
Ärendet behandlas på fullmäktige i september.
Kommunfullmäktig! behandlade inte ärendet på grund av tidsbrist.
ign
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Ärendet kommer att behandlas på fullmäktige i oktober.

Yrkande
Jan Rylander (NP) yrkar att isen spolas även vintern 21/22 på
Karlsängs IP.
Jan Larsson (MP) och Pia-Maria Johansson (LPO) yrkar bifall till Jan
Larssons (NP) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det finns ett förlag till beslut
det vill säga Kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter Jan Rylanders (NP) tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Bengt Magnusson(LPo) begär votering som genomförs. Ja-röst innebär
bifall till Jan Rylanders (NP) tilläggsyrkande och Nej-röst innebär avslag
till tilläggsyrkandet.
Ja-röst lämnas av Christer Häggqvist (M), Conny Alfredsson (SD),
Birgitta Ahl (SD), Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo),
Lars-Erik Larsson (NP), Jan Rylander (NP), Therese H Lindqvist (V),
Jonatan Tjäder (V) och Jan Larsson (MP).
Nej-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S), Monica Sundberg (S), Ulla
Bergström (S), Ursula Steffensen (S), Camilla Sörman (S), Sofia
Erlandsson (S), Eleonore Karlsson (S), Kent Nilsson (S), Anna
Karlsson (S), Anita Rundqvist (S) Hans Knutsson (S), Bengt Svensson
(M), Britt Alderholm (M), Eric Viduss (M) Eija Ahonen Pettersson (M),
Marita Simpson (C), Susanne Forsberg (C), Christer Gustavsson (C),
John Sundell (KO), Birgitta Borg (L) och Per Andreasson (S).
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet med
10 Ja-röster mot 21 Nej-röster.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med kommundirektörens förslag till svar anse medborgarförslaget
besvarat.
Protokollsutdrag till

V

NORA KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Reservationer
Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SD), Pia-Maria Johansson (LPo),
Bengt Magnusson (LPo), Lars-Erik Larsson (NP), Jan Rylander (NP)
och Jan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå Jan
Rylanders (NP) yrkande om att isen spolas även vintern 21/22 på
Karlsängs IP.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Närvaro- och omröstningslista

Ledamöter

s

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 27/10 2021
Närvarande
beslutande

Solveig Oscarsson

§ 78
Ja

Nej

Omröstning
§ 92
§ 81
Nej Avs Ja Nej Avs
Avs Ja

X

X

X

X

Ulla Bergström

X

X

X

X

Ursula Steffensen

X

X

X

X

Camilla Sörman

X

X

X

X

Sofia Erlandsson

X

X

X

X

Eleonore Karlsson

X

X

X

X

Kent Nilsson

X

X

X

X

Anna Karlsson

X

X

X

X

Anita Rundqvist

X

X

X

X

Hans Knutsson

X

X

X

X

X

X

X

X

Eric Viduss

X

X

X

X

Eiia Ahonen Pettersson

X

X

X

X

Bror-Erik lsraelsson

M

Tom Rymoen
Bengt Svensson
Håkan Kangert

so

Andreas Vidlund (-)
Conny Alfredsson

X

X

X

X

Birgitta Ahl

X

X

X

X

Vakant
X

X

X

X

Susanne Forsberg

X

X

X

X

Christer Gustavsson

X

X

X

X

Pia-Maria Johansson

X

X

X

X

Bengt Magnusson

X

X

X

X

X

X

X

X

Jan Rvlander

X

X

X

X

Therese H Lindqvist

X

X

X

X

Jonatan Tjäder

X

X

X

X

KO

John Sundell

X

X

X

X

L

Birqitta Borq

X

X

X

X

MP

Jasmine lvarsson

s

Per Andreasson, ordförande
Antal

X

X

X

X

22

21

C

LPO

Marita Simpson,

1:e vice ordf

Maria Blomqvist
NP

Lars-Erik Larsson
Rutger Ahlbeck,

V

2:e vice ordf

26

9

10

10

21
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Ersättare
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Närvaro- och omröstningslista
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN / 2021
Närvarande
beslutande

Närvarande
ej beslutande

Omröstning

§ 78
Ja

Nej

Avs

§ 81
Ja

Nej

Avs

§ 92
Ja

Nej

Mikael Wahlberg
Monica Sundberg

X

X

X

X

Abdo Haj Mohammad
Anneli Kammerland (-)
X

Berit Elgström
Raimo Niskanen

M

Christer Häggqvist

X

X

Britt Alderholm

X

X

X

X
X

X

MorQan Hedlund

so

Vakant
Vakant

C

Elin Oahlbacka
Kenneth Eriksson

LPO

Anna Berggren
Klara SandberQ

NP

Gunnar Rosendahl (-)
Anders StiQfur

V

Björn Folkesson
Eva Haldert

KO

Gilite Rugerero
Klas Engholm

L

Ulf Wilder
Gunilla Jackson

MP

Jan Larsson

X

X

X

X

10

10

Petra Käller

Antal

It/

4

1

9

22

21

21

Avs

