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Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommun
fullmäktige t.o.m 2022-10-14 

Länsstyrelsen har utsett Susanne Lindholm (KD) som ny ersättare efter 
Parisse Ekman (KD) som avsagt sig uppdraget. 
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Förändring av kungörelse 

Ordföranden föreslår att ärendena 10-12 på dagens föredragningslista 
flyttas till morgondagens fullmäktige, den 12 december 2018, då bland 
annat budget för 2019 ska behandlas. 

Anledningen är att ärendena gäller Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens förslag till avfallstaxa och VA-taxa och att budget för år 
2019 bör behandlas innan fullmäktige behandlar taxorna. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att följande ärenden flyttas till kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 december 2018. 

10. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 
2019. 

11. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2019 avseende brukningstaxa samt 

12. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2019 avseende anläggningstaxa. 
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Fråga om beslut om solfångare 

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

Enligt Samhällsbyggnad Bergslagen har det kommit in många frågor om träd 
och solfångare. SBB awaktar ett politiskt beslut i frågan att förhålla sig till då 
det blir en merkostnad för dem samt att många friska träd awerkas. 

Har en begäran om politiskt beslut kommit från SBB och i så fall när kom 
den? 

Hur ser handläggningen ut samt när förväntas det komma upp för beslut 
oavsett om begäran från SBB har kommit eller inte? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan. 

"Nej det har inte kommit in någon begäran från SBB. 

Kommundirektören har varit i kontakt med förbundschef och trädansvarig på 
SBB och fått vissa svar. Oavsett så har vi med i vått plattformsarbete att 
underlätta för medborgare, föreningar och företag att hantera frågan om 
solpaneler. Vi vill också se fler laddstolpar i bostadsområden samt andra 
klimatpåverkande insatser. 

Det kommer att läggas in förslag på åtgärder i dagordningarna när vi får in 
exempel på åtgärder från bland annat ansvariga på SBB. Dialogen om 
framtida klimatåtgärder kommer att finnas med i politiken framöver. " 
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Information från revisorerna 

Ordförande för revisionen informerar om revisoremas granskning av 
bemanningsplanering och arbetsledningsresurser inom vård och omsorg. 

Äldreomsorg och LSS-verksamhet utmärks ofta av att verksamheten måste 
fungera året runt och alla tider på dygnet för att svara mot brukamas behov. 

Det ställer krav på en ändamålsenlig bedömning av personalbehovet vid 
olika tidpunkter och en fungerande schemaläggning av medarbetamas 
arbetstid. 

Med hänsyn till personalkostnademas andel av vård- och omsorgsverk
samhetens totala kostnader har schema- och .bemanningsplaneringen stor 
betydelse för kommunens kostnadsutveckling. 

Parallellt med kommunens intresse aven effektiv och ändamålsenlig 
bemanning finns de anställdas kunskap om den egna verksamheten och 
intresset av att kunna påverka sin arbetstid. 

De enhetschefer som leder verksamheten måste ges tillräckliga förut
sättningar att hantera de motsättningar som kan finnas mellan dessa 
intressen. 

Mot bakgrund av ovanstående har revisorema beslutat att granska: 
• om bemanningsplaneringen inom vård och omsorgsverksamheten sker på 

ett tillfredsställande sätt 
• om IT-stödet är ändamålsenligt 
• om enhetschefema ges tillfredsställande förutsättningar att utföra sina 

uppdrag . 

Granskningen ingår i revisionsplanen för 2018. 

Följande revisionsfrågor har legat till grund för granskningen: 
• Hanteras schema- och bemanningsplanering på ett tillfredställande sätt? 
• Finns ändamålsenliga IT-system och/eller andra verktyg som stödjer 

verksamhetens planering, uppföljning och utvärdering samt kontroll av 
personalplanering och förläggning av arbetstider? 

• Bedömer socialchefen att IT-systemet för schema- och bemannings
planering är anpassat så att det följer Dataskyddsförordningen? 

• Används förekommande verktyg på ett ändamålsenligt sätt? 
• Vilka faktorer och samband påverkar schema- och bemannings

planeringen? 

Protokollsutdrag till 
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• Vilka funktioner ansvarar för schema- och bemanningsplanering? 
• Finns lokala avtal, regler och rutiner som stödjer och säkerställer en 

effektivt och ändamålsenlig personalplanering och arbetstidsförläggning? 
• Har vård- och omsorgsverksamheten en ändamålsenlig styrning av 

betydelsefulla faktorer för schema- och bemanningsplanering som t ex 
nyckeltal för bemanning? 

• Är awägningen mellan de olika intressen (arbetsgivare, brukare och 
medarbetare) som påverkar schema- och bemanningsplaneringen 
ändamålsenlig och rimlig? 

• Har enhetschefer inom vård- och omsorgsverksamheten tillräckliga 
förutsättningar (t.ex. tid , kompetens, ekonomi och stödfunktioner) för 
att utföra sitt uppdrag? 

Revisorerna bedömer: 
• att enhetscheferna har tillräckliga förutsättningar för att utföra sitt 

uppdrag 
• att Time Care och övriga IT-system som används är ändamålsenliga samt 
• att schema- och bemanningsplaneringen inte fullt ut hanteras på ett 

tillfredställande sätt. 

Revisorerna rekommenderar: 
• att äldreboendena genomför en kartläggning av brukarnas behov av 

personalstöd och att denna sedan ligger till grund för schemaläggningen 
• att en resursfördelningsmodell införs där budgetarna ges en koppling till 

förväntade personalbehov 
• att en regel införs som säger att budgeten ska styra den bemanning som 

planeras 
• att utforma budgetprocessen på ett sådant sätt att budgetansvariga chefer 

känner till de awäganden som ligger till grund för den egna budgeten 
• att utreda möjligheten att införa Time Care för schemaläggning inom 

Funktionsstöd samt 
• att åtgärder vidtas för att säkerställa att enhetscheferna inom Funktions

stöd inte kontinuerligt kontaktas i bemanningsfrågor utanför arbetstid. 

Ordföranden tackar för informationen. 

/ 
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Platsvarumärke - återrapportering 

Kommunikationsstrategen ger en återrapportering av arbetet med 
platsvarumärket. 
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Uppdraget att utveckla ett platsvarumärke specifikt för Nora/Nora kommun 
gavs av kommunfullmäktige till kommunförvaltningen 27 september 2017. 
I samband med förslaget till beslut presenterades också en projektplan för 
arbetet. En styrgrupp med representanter från kommunfullmäktige utsågs 
samtidigt. 

Användbarhet och identifikation har varit bärande tankar i utvecklingsproces 
sen. Arbetet med utvecklingen av ett platsvarumärke har i allt väsentligt skett 
som planerats. En kommunikationsbyrå har deltagit i utvecklings-
processen med att samla intryck och komma med förslag till utformning. 
Byråns arbete har rymts inom befintlig budget. Förslaget har sedan utsatts 
för flera utvecklingssteg i samråd med olika grupperingar inom näringsliv, 
kulturliv och andra samhällssektorer. 

Styrgruppen har sammanträtt ungefär en gång/månad, sammanlagt 
10 tillfällen. Styrgruppen har nära följt arbetsprocessen och också fungerat 
som en egen workshopgrupp vid olika tillfällen 

Tidplanen hölls fram till maj/juni 2018 när styrgruppen stod inför beslutet att 
anse att det fanns ett färdigt resultat eller att göra ännu ett omtag avseende 
formuleringar i själva texten i platsvarumärket. Beslutet blev att göra 
ytterligare bearbetningar. 

Efter styrgruppsmötet i september fann styrgruppen att man nu hade ett 
färdigt platsvarumärke, visuellt och textuelIt, som man nu önskade åter
koppling på från kommande användare. Det skedde vid möte i oktober. 

Därefter fick kommunförvaltningen i uppdrag att inleda en process för 
varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket samt att gå vidare 
med en återrapport till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Resultatet av processen är ett platsvarumärke för Nora/Nora kommun som 
hädanefter kommer att benämnas N som i Nora eller N-et. 

N som i Nora är ett grafiskt formgivet N i ett specifikt typsnitt, med text inlagd 
i själva bokstaven. Texten kan användas på olika sätt: specifika meningar 
kan lyftas fram eller användas grafiskt tillsammans med N-et, texten kan 
ställas på kant inne i N-et eller användas på sådant sätt att avsikten inte är 
att den ska läsas varken till del eller i sin helhet. Men texten kan också läsas 
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i sin helhet, och avsikten är att den ska vara lätt att ta till sig, tidlös och 
inkluderande. 

N som i Nora ska vara lätt att använda digitalt och i det fortsatta utvecklings
arbetet kommer Nora kommun att stödja och stimulera sådan användning. 
Vid presentationer av N som i Nora har projektet mött nästan hundra
procentig entusiasm. 

Processen kring förankring och införande fortsätter under 2019. I början av 
året avser Nora kommun att skicka ut en trycksak till alla hushåll i kommunen 
som presenterar och introducerar N som i Nora. 

Varumärket N som i Nora kommer formellt att ägas av Nora kommun. 
Praktiskt och strategiskt stöd för den fortsatta användningen av N som i Nora 
kommer att utformas inom kommunförvaltningen. 

Förhoppningen är att N som i Nora ska utgöra en del av Noras plattform för 
utveckling och användas av såväl näringsliv, kulturliv, föreningsliv, turism 
som offentliga myndigheter som arbetar och verkar för utvecklingen av 
Nora/Nora kommun. 

Med denna återredovisning kan Projektet ptatsvarumärke och grafisk profil, 
den senare beslutad i kommunstyrelsen 21 mars 2018, betraktas som 
avslutat. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Kommunikationsstrategen kommer även att redovisa återrapporten av 
ptatsvarumärket på fullmäktige den 11 december. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ger kommunikations
strategen en återrapportering av arbetet med platsvarumärket på liknade sätt 
som i kommunstyrelsen. 

Jan Larsson (MP), Andreas Vidlund (SO), Pia-Maria Johansson (LPo), 
Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) yttrar sig. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Svar på medborgarförslag 2/2018 om trafiksäkerhetsåtgärder för 
Vagnmakargränd 

Jörgen och Marianne Eklund överlämnar medborgarförslaget vid kommun
fullmäktiges sammanträde 20 juni 2018, § 47. 

Förslagsställarna föreslår: 

att göra Vagnmarkargränd enkelriktad och/eller göra vägbulor samt 
att fler skyltar sätts upp om att man inte får cykla på trottoarer. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade att överlämna förslaget till 
kommundirektören för beredning. 

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt. 

Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. Nora kommun 
inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

v Utdragsbestyrkande 

Kf § 110 
Ks § 147 
Lu § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-12-11 

dnr ks2018-568 

Sida 

166 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i oktober 2018 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2018. 

Under perioden maj till oktober 2018 har det överlämnats två motioner och 
två medborgarförslag . Två motioner och ett medborgarförslag har 
besvarats. 

Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående 
beredning vilket redovisas. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att gå 
igenom listan över motioner och medborgarförslag för att sedan eventuellt 
lämna förslag på motioner och medborgarförslag som kan avskrivas på 
grund av att de ti ll exempel är inaktuella. 

Förslaget ska redovisas på kommunstyrelsens i början av 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att gå 
igenom listan över motioner och medborgarförslag för att eventuellt lämna 
förslag på motioner och medborgarförslag som kan avskrivas. 

Förslaget ska redovisas på kommunstyrelsens i början av 2019. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Under kommunfullmäkt iges behandling av ärendet yttrar sig Andreas Vidlund 
(SO), Solveig Oscarsson, Anna Karlsson (båda S), Jan Larsson (MP), 
Camilla Andersson Larsson (V) och Tom Rymoen (M) utan att framföra 
några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Svar på motion 19/2012 om bland annat bättre kvalitet på 
underlag för beslut 

Johan Lundqvist (NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 
21 november 2012, § 173. 

Motionären föreslog: 
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"att en kvalitetsnorm och metodikprincip enligt vedertagen praxis fastställs av 
kommunfullmäktige för de rapporter och beslut som ska behandlas i 
fullmäktige 

att en kvalitetsnorm och metodikprincip fastställs för kommunstyrelsens och 
nämndernas rapporter, beslutsunderlag, utredningsuppdrag, upphandlingar 
och information 

att samtliga utredningar har tydliga mål, tydliga tidsgränser, effektiva planer, 
fullständig rapportering av kostnader samt i övrigt bedrivs och rapporteras 
enligt vedertagen praxis samt 

att revisorerna årligen ska lämna kommunfullmäktige en särskild rapport över 
måluppfyllelsen för kvalitetsnormen i samband med att revisionsberättelsen 
lämnas." 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för att bereda densamma. 

Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på motionen. Enligt 
kommunallagen, kapitel 12, paragraf 1, ska revisorn fullgöra sitt uppdrag 
enligt god redovisningssed och enligt paragraf 8 ska detta göras själv
ständigt. 

God redovisningssed innebär bland annat att revisorn ska ha ett oberoende 
förhållningssätt till granskningen. Revisorn ska självständigt välja vad som 
ska granskas och på vilket sätt detta ska ske. Kommunfullmäktige kan inte 
styra revisorernas granskningsarbete. 

Nora kommun strävar alltid efter att underlag och utredningar ska vara så 
tydliga som möjligt samt hålla hög kvalitet. Kommunstyrelsen antog nya 
riktlinjer för styrdokument den 29 november 2017, § 141. Syftet är att det ska 
vara tydligt vilka de olika styrdokumentens roller är och vilken innebörd de 
har i beslutsfattandet. 

./' 
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Kommunfullmäktige antog den 27 september 2017, § 70, riktlinjer för 
handläggning av motioner och medborgarförslag. Syftet med riktlinjerna är 
att göra handläggningen enklare, snabbare och mer överskådlig. Utifrån 
riktlinjerna har mallar tagits fram som visar vad som ska finnas med i 
underlaget till beslut. 

En mall för en mer utförlig utredning innefattar bland annat ärende
beskrivning, hur ärendet har beretts, uppgifter om ekonomiska konse
kvenser, vilka som behöver ta del av beslutet, beslutsunderlag, eventuella 
synpunkter på förslaget. Mallen innefattar också en beskrivning av de 
verksamhetsmässiga konsekvenserna; ekonomiskt, personalmässigt samt 
informationsmässigt. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Rutger Ahlbeck 
(N P) och Jan Larsson (MP) utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering 
av felparkeringsavgifter 

Direktionen för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade 
ärendet den 17 november 2017, § 149. Direktionen föreslog kommun
fullmäktige i de sk KNÖL-kommunerna att besluta om reviderade 
felparkeringsavgifter. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet den 24 januari 2018, § 1, 
beslutade utskottet att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen för att invänta trafikutredningen. 

Direktionen har behandlat ärendet den 19 oktober 2018, § 146. 

Förbudet föreslår att följande felparkeringsavgifter ska gälla i Nara kommun 
för överträdelsepunkterna 01-41 i bilaga Slag av överträdelse i Transport
styrelsens föreskrifter (TSFS 2016:116) om meddelande om parkerings
anmärkning mm. 

Trafikingenjören har tagit fram ett nytt förslag till felparkeringsavgifter vilket 
innebär att avgiften i ovanstående föreskrifter under rubriken Parkerat 
fordon, punkt 38 "längre än tillåten tid" ändras från tidigare förslag 600 kronor 
till 400 kronor. 

Listan nedan redovisar bilagans överträdelsepunkter, förslag till 
felparkeringsavgift samt eventuella kontrolltider. 

• 01-08 800 kronor O minuter 

• 20-26 600 kronor 5 minuter 
• 30-31 800 kronor O minuter 
• 34-37 600 kronor 5 minuter 

• 38 400 kronor 5 minuter 
• 39-41 600 kronor 5 minuter 

Förbundet föreslår att de nya avgifterna ska implementeras under första 
halvåret 2019. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

V Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-11 171 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till felparkeringsavgifter samt 

att avgifterna ska implementeras under första halvåret 2019. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att 
taxan ska gälla från den 1 juni 2019 i stället för att implementeras under 
första halvåret 2019. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att samtliga felparkeringsavgifter ska 
vara 400 kronor. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag till felparkeringsavgifter 
mot Pia-Maria Johanssons ändringsyrkande och finner att utskottets förslag 
bifalls. 

Oärefter ställer ordföranden proposition på utskottes förslag till när taxan ska 
införas mot eget förslag och finner att det egna förslaget bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till felparkeringsavg ifter samt 

att taxan gäller från den 1 juni 2019. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Ove Göthlin (SO) och Bertil Roden (NP) 
reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons yrkande. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att samtliga felparkeringsavgifter ska var 400 kronor. 

Ove Göthlin (SO) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons ändringsyrkande. 

Tom Rymoen (M) , Anna Karlsson (S) och John SundelI (KO) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-11 172 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta upprättat förslag till felparkeringsavgifter samt 

att taxan gäller från den 1 juni 2019. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson, Maria Blomqvist (samtliga LPo), 
Andreas Vidlund, Conny Alfredsson, Margretha Larsson, Ove Göthlin 
(samtliga SD), Lars-Erik Larsson, Jan Rylander och Rutger Ahlbeck 
(samtliga NP) reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

r: s sign 

Utdragsbestyrkande 

Kf § 113 
Ks § 160 
Sbu § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-11 

dnr ks2018-545 

Sida 

173 

Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Nora kommun 

Nuvarande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Nora kommun antogs 
av kommunfullmäktige 2014-04-09, § 60. 

Förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter har utarbetats av 
administrativ chef, näringslivsansvarig och trafikingenjör i samråd med Nora 
Köpmannaförening. Förslaget är anpassat utifrån tidigare genomförda 
ombyggnation av torget. 

Förslaget till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Nora 
kommun ska ersätta de tidigare ordningsföreskrifterna och kompletterar 
3 kap. ordningslagen (1993:1617) om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Kommunen föreskriver förslaget med stöd av förordningen 
(1993:1631) vilken ger kommuner och länsstyrelser rätt att meddela lokala 
föreskrifter. 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

fJ1; ~rares sign 

,f/7. 
v tJtdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-12-11 174 

Kf § 114 

Delgivningar 

2018-11-06. Ekonomisk rapport 2018 - Atgärdsplan för att få ekonomi 
i balans för 2018. (dnr kS2018-275) 

2018-11-26. Revisorernas bedömning av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens delårsrapport 2018-06-30. (dnr ks2018-515) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 

( 



I. NORA 
J, ~ KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 11/12 2018 
Ledamöter Narvarande Omröstning 

beslutande § § I§ 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson 1 

Jonas Akerman 1 

Ulla Bergström 1 

Ulf Carlson -

Camilla Sörman -
Håkan Boman 1 

Eleonore Karlsson -

Kent Nilsson 1 

Anna Karlsson 1 

Anita Rundqvist 1 

Hans Knutsson -
M Tom Rymoen 1 

Bengt Svensson 1 

Håkan Kangert 1 

Renate Larssen -

Ture OsterberQ 1 

SD Andreas Vidlund 1 

Conny Alfredsson 1 

Anders Edgren -
Ove Göthlin 1 

C Helena Vilhelmsson -
Susanne Forsberg, 1:e vice ordf -
Jörgen Sateraas -

LPO Pia-Maria Johansson 1 

Bengt Magnusson 1 

Maria Blomqvist 1 

NP Bertil Roden -
Rutger Ahlbeck, 2:e vice ordf 1 

Jan Rylander 1 

V Camilla Andersson Larsson 1 

Therese Hoikkala 1 

KD John SundelI 1 

L BirQitta BorQ -
MP Jasmine Ivarsson -
S Per Andreasson , ordförande 1 

tntal ~ 23 
)L 'I WcJi 'Y 



WJ NORA 
"'''' KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 11/12 2018 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut-

IIi Iii Ii ande 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Ursula Steffensen 1 

Bror-Erik Israelsson 1 

Sofia Erlandsson 1 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 1 

Abdo Hai Mohammad 1 

M Eric Viduss 1 

Frank Thörnqvist 

Eija Ahonen Pettersson 

SO Margaretha Larsson 1 

BirQitta Ahl 

C Marita Simpson 1 

Christer Gustavsson 1 

LPO Anna Berggren 

Klara Sand berQ 1 

NP Lars-Erik Larsson 1 

Joakim Vård 

V Jonatan Tjader 1 

Björn Folkesson 

KO Gilite Rugerero 

Susanne Lindholm 1 

L Ulf Wilder 1 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson 1 

Petra Kaller 

Antal 11 4 
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