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Information från revisorerna 

Ordförande i revisionen informerar om revisorernas granskning av 
verksamheterna och räkenskaperna för år 2020 samt revisorernas 
bedömning av årsredovisningen för år 2020. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Nora kommuns årsredovisning för år 2020 

29 

Ekonomiavdelningen har ställt samman årsredovisning för Nora kommun 
för 2020 års verksamhet. 

Nora kommun redovisar ett positivt resultat för år 2020 på 22 551 000 
kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 15771 000 kronor. 
Det budgeterade positiva resultatet för år 2020 var beräknat till 6 780 000 
kronor. 

Kommunen kompenserades under 2020 av staten med 20 144 000 kronor 
för förväntad intäktsminskning av skatter på grund av restriktioner i 
näringslivet och ökade kommunala utgifter för att minska spridningen av 
covid-19. 

Den extra statsbidragsintäkten minskades dock indirekt av den preliminära 
slutavräkningen på 10 278 000 kronor vilket innebär att kommunen ska 
betala tillbaka beloppet till staten. 

Den positiva budgetavvikelsen inom skola och förskola beror till största delen 
på lägre personalkostnader på grund av vakanser som funnits under 
perioden. Verksamheten har varit restriktiv med att ersätta frånvara under 
den rådande pandemin. 

Den största negativa budgetavvikelsen finns inom hemtjänst, funktionsstöd 
samt individ- och familjeomsorg. Generellt beror det på covid-19, på ökad 
vårdtyngd samt att effektiviseringsåtgärderna inte genomförts. 

Avvikelser i driftbudgeten är redovisade på respektive funktionsområde i 
årsredovisningen för 2020. 

Investeringsutgifterna var 42026000 kronor, 31 procent av budgeterade 
investeringar på 135401 000 kronor. Kommunen har använt 9 133 000 
kronor av investeringsanslaget på 18 033 000 kronor. De anslag som inte 
använts eller använts i mindre omfattning är anslagen för klimatklivet, 
konstgräsplan, reinvesteringsanslag för Stöd och service samt förskola 
och skola. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har använt 4 956 000 kronor av 
investeringsanslaget för Gata och park på 10 068 000 kronor. Anslagen som 
inte använts eller använts i mindre omfattning är anslagen för bland annat 
tillgänglighetsanpassning, trafiksäkerhetsåtgärder och strandskoning. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens taxeverksamhet som avser 
investeringar i VA och renhållning har använt 27 937 000 kronor av det 
budgeterade anslaget på 107 300 000 kronor. Anledningen till att man inte 
nyttjat mer av anslaget är förseningar i ombyggnaden av reningsverket 
samt förseningar i arbetet med VA-ledningen mellan Nora och Lindesberg. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Nora kommuns årsredovisning 2020 samt 

att av 2020 års resultat på 22 551 000 kronor avsätta 8 miljoner kronor till 
resultatutjämningsreserven. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ekonomichefen 
om att andra stycket på sidan 14 i årsredovisningens är reviderad. Ny text i 
kursiv stil. 

"Nora kommun redovisar ett positivt resultat för året med 22 551 tkr. Vid 
avstämning av balanskravet ska realisationsvinster exkluderas. I 2020 års 
bokslut ingår realisationsvinster på 3 225 lkr för försäljning av fordon och 
Slensnäs 1:93. Enligt balanskravsavstämningen uppfyller kommunen det 
lagstadgade kravet på den 31 december. Kommunen uppfyller kravet på 
ekonomi i balans 2020." 

Revideringen innebär att Arets balanskravsresultat är 19 326 000 kronor i 
stället för 22 551 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Larsson (MP) på att 
stycke 1, 3 och 5 på sidan 8 i årsredovisningen stryks. 

Solveig Oscarsson, Anna Karlsson (båda S), Tom Rymoen (M) Rutger 
Ahlbeck (NP) och Pia-Maria Johansson (LPo) yttrar sig utan att framföra 
några egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
den bifalls. 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 17 dnr ks2021 -125 

Revisionsrapport för Nora kommun 2020 

Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för år 2020. 
Dessutom har utsedd lekrnannarevisor i Nora Rådhus AB, Norabostäder AB 
och Nora Fastigheter AB granskat bolagens verksamheter för år 2020. 
Granskningen omfattar även den verksamhet som under 2020 bedrevs i de 
gemensamma nämnderna Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt 
Bergslagens Överförmyndarnämnd. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen , god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Arets resultat uppgår till 22,6 miljoner kronor vilket är 15,8 miljoner högre än 
budget. 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens styrning och kontroll av 
verksamheten är bristfällig då det saknas tydlig uppföljning av de 
verksamhetsmässiga målen. Sådan uppföljning är en förutsättning för att 
fullmäktige och revisorerna ska kunna följa upp att kommunstyrelsen utför 
sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges mål. 

När det gäller uppföljning av mål anser revisorerna att delårsrapporten 
hanteras förhållandevis sent på året. Aven om uppföljning/prognos av 
samtliga verksamhetsmål skulle ske i samband med delårsrapporten är det 
förhållandevis lite tid kvar för att vidta åtgärder i syfte att säkerställa måIupp
fyllelse . Ur det perspektivet har delårsrapporten en begränsad styrande 
effekt. För att målen ska ha en styrande effekt bör de kunna stämmas av 
oftare än samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed. Revisorerna bedömer också att kommunen uppfyller 
balanskravet. 

Revisorerna bedömer sammantaget att nämnderna i Nora kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna anser att den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig. 
Det finns dock brister i kommunstyrelsens interna kontroll av verksamheten 
i och med att man inte säkerställer att verksamhetsmålen kunnat utvärderas. 

Protokollsutdrag till 
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Resultatet enligt årsredovisningen är i huvudsak förenligt med de finansiella 
mål som fullmäktige fastställt. 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för år 2020 godkänns. Dessutom 
tillstyrker de ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och de enskilda förtroende 
valda i dessa organ. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Pia-Maria 
Johansson (LPo), Rutger Ahlbeck (NP), Tom Rymoen (M), Jan Larsson (MP) 
och Solveig Oscarsson (S) utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! godkänna årsredovisningen för 2020 samt 

at! styrelser och nämnder samt förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 

vi- Protokollsutdrag till ~SSign 
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Ombudgetering av 2020 års investeringsprojekt till verksamhets
året 2021 

Vid genomgång av budgeterade investeringsprojekt 2020 har det fram
kommit att vissa projekt inte har slutförts under 2020 utan kommer att göra 
det under våren 2021. Det har därför framförts önskemål från projekt
ansvariga att avsatta investeringsmedel förs över till år 2021 för att fullfölja 
investeringsprojekten. Investeringsprojekten är följande. 

• Reinvestering IT 
• Upprustning av gatuljusnätet 
• Upprustning av broar 
• Strandskoning - Strandpromenaden 

270000 kr 
195000 kr 

1 737000 kr 
576000 kr 

Om alla begärda överföringar genomförs innebär det att Nora kommuns 
investeringsbudget utökas med 2 778 000 kronor till totalt 138 683 000 
kronor. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreslag till ombudgeteringar av återstående projektanslag för 
ovanstående projekt. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

ProtOkollsutdrag till 
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Kf § 19 
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Revidering av policy för informationssäkerhet 

Kommundirektören och säkerhetsskyddschefen har överlämnat en skrivelse 
den 24 februari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2020, § 96, att anta Policy för 
Informationssäkerhet. Den 11 november 2020, § 107, beslutade fullmäktige 
att anta Personuppgiftsstrategi för Nora kommun. 

Säkerhetsskyddschefen har gått igenom dokumenten och föreslår att 
informationssäkerhetspolicyn revideras. Det med anledning av att de delar 
i policyn som handlar om personuppgiftshantering, organisation av arbetet 
med personuppgiftshantering och dataskyddsombud även ingår i person
uppgiftsstrategin om än i andra ordalag och skrivningar. 

Nora kommun har tillsammans med kommunerna Lindesberg, Hällefors och 
Ljusnarsberg samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ett gemensamt 
dataskyddsombud. Myndigheterna har även valt att ha gemensamma 
styrdokument för ökad effektivitet och en enklare samverkan i dessa frågor. 
Överenskommelse om gemensamt dataskyddsombud samt gemensamma 
styrdokument är reglerat i Avtal dataskydd. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till reviderad Policy för informationssäkerhet samt 

att reviderad policy gäller till och med den 1 juni 2023 och därefter ska 
dokumentets giltighet följa kommande mandatperioder. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 
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Svar på motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora 

Anna Berggren (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 21 oktober 
2020, § 98. 

Motionären föreslog: 

att utesluta bygglovsansökan för affärsidkare i Nora samt 

att ge rekommendationer/rådgivande information angående kulturmiljö
hänsyn och ha direktkontakt med kommande affärsidkare. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning och därefter beslutade ledningsutskottet den 27 januari 2021, 
§ 1, att överlämnat motionen till kommundirektören för beredning. 

Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på motionen den 
27 januari 2021. Nuvarande skyltprogram antogs av dåvarande Bergslagens 
Miljö- och Byggnämnd den 20 maj 2014 och gäller för samtliga kommuner 
inom KNÖL-samarbetet, dvs Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors. 
Skyltprogrammet har därefter inte reviderats. 

Det har dock skett en del förändringar av reglerna som innebär undantag 
från bygglovsplikt för vissa skyltar. Det har också skett en utveckling av 
digitala skyltar och belysning av skyltar som inte skyltprogrammet omfattar. 

Skyltprogrammet är därför i behov av revidering. Programmet behöver också 
ses över för att bli mer vägledande för den som ska sätta upp en skylt. 

Kommundirektörerna i de fyra KNÖL-kommunerna har därför gett chefen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att revidera skylt
programmet i nära samarbete med respektive kommun och dess näringsliv. 
Arbetet kommer att pågå under 2021 och 2022. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ Agenda 
2030, Nora 

Kajsa Grebäck, med flera, överlämnade förslaget på fullmäktige den 
21 oktober 2020, § 99. 

Förslagsställarna föreslog: 

att de 16 presenterade förslagen för en hållbar utveckling i Nora kommun, 
framtagna under workshop den 11 oktober 2020, infogas som en del av 
kommunens budget för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och därefter har ledningsutskottet den 27 januari 2021, § 2, 
beslutat att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning. 

Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslage 
den 27 januari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 den 9 december 2020, 
§ 118. Det är därför inte möjligt att infoga de 16 föreslagna åtgärderna i årets 
budget. 

Nora kommuns arbete för ett hållbart Nora behöver utvecklas. Kommunen 
mäter sitt resultat bland annat med de 17 indikatorerna i det nationella 
projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK:s Agenda 2030. 

För att utveckla kommunens arbete skulle var och en av de 16 föreslagna 
åtgärderna behöva utredas för att se vad som redan görs idag och vad som 
behöver åtgärdas. Arbetet skulle kunna genomföras i förvaltningen eller i en 
beredning underställd kommunfullmäktige. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt kommundirektören att utreda hur ett arbete med utgångspunkt 
från de föreslagna åtgärderna skulle kunna genomföras. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om att de 16 föreslagna åtgärderna ska ingå i 
budget för 2021. 

Protokollsutdrag tillrtJffJSsign I t-
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) bifall 
till utskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att medborgarförslaget ska anses 
besvarat. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot ändringsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att utreda hur ett arbete med utgångspunkt 
från de föreslagna åtgärderna skulle kunna genomföras. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om att de 16 föreslagna åtgärderna ska ingå i 
budget för 2021. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo) och Jan Rylander (NP) 
reserverar sig till förmån för ändringsyrkandet, 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att motionen ska anses besvarad . 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Jan Larsson (MP) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
det bifalls. 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Conny Alfredsson 
(SD), Jan Rylander och Rutger Ahlbeck (båda NP) reserverar sig till förmån 
för ändringsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag samt förslag till 
åtgärder 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020 att återremittera 
redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte var färdig
behandlade i april 2020 till kommunstyrelsen. Kommunalråden och 
oppositionsrådet fick i uppdrag att ta fram fylligare redovisning av statusen 
på beredningen av motionerna och medborgarförslagen samt att presentera 
en plan för hantering av dessa. 

Kommunalråden och oppositionsrådet har gått igenom redovisningen och 
överlämnat ett förslag till hantering av motionerna och medborgarförslagen 
enligt följande. 

Några motioner och medborgarförslag är inaktuella av olika anledningar och 
föreslås därför avskrivas. 

Motion 20/2012 om lokal för ungdomar mellan 17-23 år i Nora. 
Motion 17/2013 om att giftfri vardag kräver handling. 
Motion 18/2015 om banvallen Gyttorp/Hjulsjö. 
Motion 3/2018 om äldreboende i Järnboås. 
Motion 1/2020 om att se över byalagsrådets roll i eventuell ny organisation. 
Medborgarförslag 5/2015 om strategiskt arbete med ökad köpkraft i 
samarbete med övriga KLÖN-kommuner. 
Medborgarförslag 7/2015 om kommunal kulturskola. 

För följande motioner och medborgarförslag föreslås bifall. 

Motion 9/2013 om landsbygdssäkring för hållbar utveckling i både stad och 
landsbygd. 
Motion 11/2013 om webb-tv från fullmäktiges sammanträden. 
Motion 20/2015 om webbsända fullmäktigemöten. 
Motion 1/2019 om klarspråk i samtliga handlingar. 
Medborgarförslag 14/2014 om laglig graffitivägg. 
Medborgarförslag 17/2015 om tvätt av skyltar vid Coops parkering. 
Medborgarförslag 3/2017 om ljuspunkter iDalkarsberg. 
Medborgarförslag 4/2019 om ängsblommor och bihotell på kommunal 
mark. 
Medborgarförslag 5/2019 om vildblommor och örter på kommunal mark. 
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För följande motioner och medborgarförslag föreslås avslag. 

Motion 9/2014 om information på fullmäktige.  
Motion 10/2014 om kommuninnevånarnas delaktighet i information och  
transparens.  
Motion 11/2015 om namnbyte på Pershyttans industriområde.  
Motion 12/2015 om att uppdatera samverkansprojekt i Järnboås.  
Motion 16/2015 om avgiftsfria toaletter i Nora.  
Motion 2/2016 om webbsända möten för kommunfullmäktige och  
kommunstyrelsen.  
Motion 5/2016 om att införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare.  
Medborgarförslag 15/2014 om varuförsörjning och hemsändning av varor.  
Medborgarförslag 10/2015 om asfalterad tennisbana.  
Medborgarförslag 9/2016 om nät över glasstorget.  
Medborgarförslag 1/2018 om belysning vid busshållplatsen iStadra.  
Medborgarförslag 4/2018 om avgiftsfria toalelter.  
Medborgarförslag 1/2019 om kostnadsanalys och garantier för skenande  
kostnader för bygge av äldreboendet Rosen.  

Följande motioner och medborgarförslag förslås att anses besvarade 

Motion 1/2014 om städning och uppröjning av området runt Gyttorp och  
Käppsta stationer.  
Motion 8/2015 om undersköterskornas arbetsuppgifter som lokalvårdare.  
Motion 17/2015 om förnybar el.  
Motion 212018 om porrfilter.  
Motion 5/2019 om utkörning av mat inom hemtjänsten.  
Medborgarförslag 4/2014 om simhallen.  
Medborgarförslag 10/2014 om förbättring av Noras nya busshållplats.  
Medborgarförslag 16/2015 om att beskära träden vid Göthlinska gården.  
Medborgarförslag 2/2016 om kommunalt förråd av vinterutrustning för  
gratis utlåning.  
Medborgarförslag 5/2016 om om- och tillbyggnad av simhall och sporthall.  
Medborgarförslag 6/2016 om önskemål om skatepark.  
Medborgarförslag 8/2016 om en fritidsplats för unga och vuxna.  

Övriga motioner och medborgarförslag i redovisningen avvaktas för elt  
förslag till åtgärd till nästa redovisning.  

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

alt avskriva föreslagna motioner och medborgarförslag  

alt bifall föreslagna motioner och medborgarförslag  

alt avslå föreslagna motioner och medborgarförslag  

Protokollsutdrag till
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att anse föreslagna motioner och medborgarförslag besvarade samt 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar Pia-Maria 
Johansson (LPo) aU kommunalråden och hon, som oppositionsråd, 
tillsammans har gått igenom redovisningen och i stort sett varit överens 
om föreslagna åtgärder men aU förslaget är majoritetens förslag. 

Pia-Maria Johansson yrkar därför på att motion 3/2018 som enligt förslaget 
ska avskrivas i stället ska avslås. 

Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johansson (LPo) ändrings
yrkande och finner att den bifalls. Det innebär att motion 3/2018 föreslås 
avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motion 3/2018 ska avslås i stället för avskrivas 

att i övrigt avskriva föreslagna motioner och medborgarförslag 

att bifall föreslagna motioner och medborgarförslag 

att avslå föreslagna motioner och medborgarförslag 

att anse föreslagna motioner och medborgarförslag besvarade samt 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet vill Pia-Maria Johansson (LPo) 
förtydliga, på samma sätt som på kommunstyrelsens sammanträde, att 
motion 3/2018 ska avslås istället för avskrivas vilket också är kommun
styrelsens förslag till fullmäktige. 

Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till trafik- och cykel planer för Nora kommun 

42 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017, § 147, att ge 
dåvarande kommunchef i uppdrag att ta fram en trafikplan som inkluderade 
gång- och cykelplan. Utredningarna presenterades på kommunstyrelsen den 
3 april 2019, § 45 där kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören 
uppdrag att sända utredningen på remiss samt att redovisa tid plan och 
förslag till remissinstanser på kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj. 

Remissen sändes till 55 myndigheter och organisationer. Planerna 
reviderades utifrån inkomna remissvar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020, § 127, att föreslå 
fullmäktige besluta att anta förslagen till trafikplan och cykelplan med syfte 
att ange inriktningen för arbetet med väginfrastruktur och utbyggnad av 
cykelväg nätet inför kommande år. 

Fullmäktige behandlade ärendet den 21 oktober 2020, § 95 och ärendet blev 
återremitterat med minoritetsåterremiss och med minoritetens motivering att 
en medborgardialog ska genomföras innan fullmäktige fattar beslut om 
planerna. 

Planerna är avsedda att ange inriktningen för utveckling av väginfra
strukturen på längre sikt och är inte i detalj bindande för kommunen. Varje 
objekt som anges i planen måste innan de kan bli verklighet finansieras i 
kommunens budget för kommande år. Dessutom kan utformningen av 
detaljer ändras efter närmare utredningar. 

Det är inte heller säkert att objekten kommer att genomföras i den angivna 
prioriteringsordningen eftersom förhållanden som inte är kända idag kan 
påverka planerna. Däremot är det en fördel för kommunen att det finns 
aktuella planer för trafik och cykel när medel ska fördelas till infrastruktur
projekt ur Länstransportplanen. 

Med genomfört remissförfarande anser kommunstyrelsen att trafikplanen 
och cykelplanen varit föremål för dialog innan beslut fattas. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) 
och Jan Rylander (NP) avslag på förslaget. 

Bengt Svensson (M) och John SundelI (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att samhälls
byggnadsutskottet beslutar bifalla förslaget. 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med väg infrastruktur inför kommande år samt 

att anta förslag till cykelplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med utbyggnad av cykelväg nätet inför kommande år. 

Pia-Maria Johansson och Jan Rylander reserverar sig till förmån för egna 
avslagsyrkanden. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson, 
Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (N P) avslag på utskottets 
förslag. 

Solveig Oscarsson, Kent Nilsson och Anna Karlsson (samtliga S) yrkar bifall 
till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
styrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson, Jan Rylander och Conny 
Alfredsson (SD) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) och 
Pia-Maria Johansson (LPo) avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Håkan Kangert (M) yrkar på att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utarbeta en prioriteringslista och en tidplan för implementering av 
trafikplanen. 

Anna Karlsson, Solveig Oscarsson, Ulla Bergström, Kent Nilsson (samtliga S), 
Tom Rymoen, Bengt Svensson (båda M), Marita Simpson (C) och Jan 
Larsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tom Rymoen, Bengt Svensson (båda M) och Marita Simpson (C) yrkar 
också bifall till Håkan Kangerts yrkande. 

Jan Larsson (MP) yrkar dessutom på att trafik- och cykelplanen ska 
revideras under 2022. 

Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2028-04-28 44 

Rutger Ahlbeck (NP) yrkar på att medborgardialog ska hållas ifall beslut om 
verkställighet av större beslut i planen tas innan revidering av planen har 
gjorts enligt Jan Larssons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslags
yrkandet och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Håkan Kangerts tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Larssons tilläggsyrkande och 
finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Den som bifaller Jan Larssons tilläggsyrkande röstar ja och den som avslår 
yrkandet röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit sex 
ja-röster och 13 nej-röster. Kommunfullmäktige har beslutat avslå tilläggs
yrkandet. 

Rutger Ahlbeck anser att eftersom Jan Larssons tilläggsyrkande avslogs kan 
hans eget yrkande inte ställas under proposition då det bygger på att Jan 
Larssons yrkande bifalls. 

Ordföranden ställer därmed inte Rutger Ahlbecks yrkande under proposition 
vilket godkänns av fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med väg infrastruktur inför kommande år 

att anta förslag till cykelplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med utbyggnad av cykelvägnätet inför kommande år 
samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en prioriteringslista och en 
tid plan för implementering av trafikplanen. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Conny Alfredsson 
(SO), Jan Rylander och Rutger Ahlbeck (båda NP) reserverar sig till förmån 
för avslagsyrkandet och Jan Larssons tilläggsyrkande. 

Jan Larsson reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Protokollsutdrag till
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Kf § 24 
Ks §44 
Sbu § 10 dnr ks2021-09155 

Förslag till finansiering av renovering av Hagbydammen och 
Sågbladsdammen 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. I februari 2020 
meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd till dammsäkerhetshöjande 
åtgärder mm vid Hagbydammen samt utrivning av Sågbladsdammen som 
i huvudsak stämmer överens med kommunens ansökan. Arbetstiden för 
åtgärderna är fem år från den tidpunkt när domen vann laga kraft, dvs 
fastställdes. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020, § 68, teckna exploaterings
avtal med fastighetsägaren till Bryggeriet 3, Neland AB. Avtalet innebär 
bland annat att en ny bro ska anläggas över Hagbyån något uppströms den 
nya bron och att väganslutningar dras om. Enligt avtalet ska den nya bron 
vara klar inom fem år från den tidpunkt när ny detaljplan för Bryggeriet 3 med 
flera vunnit laga kraft. Enligt samma avtal ska Neland AB ersätta Nora 
kommun med 850 000 kronor för arbeten med bron när den färdigställs. 

Bron över Hagbyån är i mycket dåligt skick och behöver bytas. Den nya 
detaljplanen för Bryggeriet 3, med flera, innebär samtidigt att en ny bro över 
ån ska anläggas i ett annat läge än den befintliga bron. Det är alltså ett 
arbete som måste utföras utöver vad som bestämts i Mark- och miljö
domstolens dom i februari 2020. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar en kostnadsberäkning 
för renoveringen av dammarna på totalt 20 965 000 kronor fördelat på åren 
2021-2022. Investeringsutgiften för Hagbydammen beräknas till 14 980 000 
kronor inklusive en gång- och cykelväg över dammens fiskeväg och 
investeringskostnaden för Sågbladsdammen beräknas till 2 485 000 kronor. 
I totalsumman ingår 3 500 000 kronor för administration och oförutsedda 
utgifter. 

Investeringen innebär att investeringsbudgeten för 2021 utökas med 910000 
kronor och att 20 055 000 kronor binds upp i 2022 års investeringsbudget. 

Kapitalkostnaden för 2021 års investeringsutgift, 66000 kronor, finansieras 
via kommunstyrelsens tillfälliga engångsanslag. Renoveringens 
investeringsutgift innebär också att 453 000 kronor avsätts i 2022 års 
driftbudget. 

Därefter regleras kapitalkostnadsförändringarna i enlighet med Nora 
kommuns komponentavskrivning för broar. Utgiften för brostommen 
beräknas svara för 96 procent av investeringsutgiften och skrivs av på 
60 år. Resterande del, tätskiktet, skrivs av på 30 år. 

Protokollsutdrag till 
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Under utskottets behandling av ärendet informerar VA-ingenjören på 
Samhällsbyggnadsförbundet, seniorrådgivaren samt mark- och 
exploateringsingenjören om ärendet. Efter en del överväganden enas 
utskottet om att det behövs mer information inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 april och beslutar därför att föra ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas ledamöterna om att 
Sågbladsdammen ska hanteras först och därefter Hagbydammen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att finansiera kapitalkostnaden för 2021 års investeringsutgift som är 66 000 
kronor via kommunens konto 20100, tillfälliga engångsanslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka investeringsbudgeten 2021 med 910 000 kronor 

att avsätta ett investeringsanslag på 20 055 000 kronor i 2022 års 
investeringsbudget 

att avsätta 453 000 kronor för kapitalkostnader i 2022 års driftbudget samt 

att Sågbladsdammen ska prioriteras och hanteras först. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) och 
Solveig Oscarsson (S) utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 25  
Ks § 45  
Sbu § 12 dnr ks2019-243  

Förslag till prioritering och tidsplan för åtgärder för nedlagda 
deponier i Nora kommun 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avdelning för avfall har, på 
uppdrag av Nora kommun, genomfört en inventering och riskklassning av 
nedlagda deponier i kommunen. Man har använt Naturvårdsverkets 
MIFO-metodik. Resultatet presenterades i rapporten "Inventering av 
nedlagda kommunala deponier i Nora kommun 2015-2017". Det framgår i 
rapporten att 20 deponier har undersökts. 

Miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt att 
Nora kommun ska redovisa en tidsplan för åtgärder för de deponier som har 
riskklass 2, dvs stor risk. Man vill också att kommunen redovisar en 
prioritering av vilka åtgärder som är mest angelägna. 

Avfallsavdelningen på förbundet har samordnat arbetet och anlitat ett 
konsultföretag för att genomföra prioriteringen. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att genomföra prov
tagningar av deponierna under åren 2022-2026 till en kostnad av 40 000 
kronor per år. Kostnader för åtgärder av deponierna kan uppskattas först när 
provtagningarna genomförts och åtgärder föreslagits. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta rapporten Prioritering och tid plan för åtgärder för nedlagda deponier 
Nora kommun. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att budgetera 40 000 kronor per år under åren 2022-2026 för provtagning av 
deponierna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

\ 
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Kf § 26 
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Svar på interpellation om resursfördelningsmodell för 
pedagogisk omsorg 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar följande frågor till ordföranden i 
barn- och ungdomsutskottet. 

1.  Tycker du som representant för majoriteten att man kan säga att 
modellen bygger på Örebro kommuns modell- och i så fall på 
vilket sätt är de gemensamma? 

2.  Tycker du som representant för majoriteten att det är att behandla 
en extern utförare lika som lagen uttrycker? 

Ordföranden informerar att då inte ordföranden i barn- och ungdoms
utskottet är närvarande vid dagens sammanträde besvaras interpellationen 
på fullmäktiges sammanträde den 28 april 2021. 

1.  "Ja den bygger på Örebro kommuns modell men är anpassad efter Nora 
kommun. Den grundar sig mycket på deras principer. I Nora är tanken att 
använda Noras egen resursfördelningsmodell. 

Din fråga är vad som är gemensamt, har försökt speca det men vill ändå 
försöka förklara underlag för beräkningar till förslaget från Nora kommun. 

I Örebro är underlag för beräkning genomsnittlig lön motsvarande en 
barnskötare i Örebro. I Nora har en beräkning gjorts på 80 % av snittlönen 
för alla yrkeskategorier på förskolorna. 

Vad gäller pedagogiskt material, där Örebro har en egen rubrik för det 
men i Nora är det inräknat i grundbeloppet. 

Måltider - samma beräkning som i Örebro - full ersättning som till våra 
kommunala förskolor. 

Lokalkostnader - samma beräkning som i Örebro. Bidraget 
schabloniseras genom att verksamheten erhåller 36 % aven fristående 
förskolas lokalbidrag. 

Administrationsschablon - det utgår administrationskostnad med en 
schablon på en procent av bidragsbeloppet, grundbeloppet - samma 
beräkning i Nora. 

Protokollsutdrag till 
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Skillnader i åldersindelningar och timindelningar - där Nora kommun 
använder sig av den indelning som vi gör till våra förskolor i kommunen. 

I Örebro kommuns beräkning för Budgettilldelning till nästkommande år 
baseras på antalet barn inskrivna den 15 oktober året innan. I vår resurs
fördelningsmodell på inskrivna barn beräknas ett snitt från augusti-juni. 

Avstämning sker månadsvis under året per den 15:e i varje månad 
samma som i Nora. 

Kostnad för IT och telefoni - full ersättning som till våra kommunala för 
skolor. 

Barnhälsopeng - full ersättning som till våra kommunala förskolor. 

Kostnader för elevhälsa - den externa utföraren av pedagogisk omsorg 
har vid behov samma tillgång till kommunens elevhälsoresurser. 

2.  När internbudgeten är tagen så beräknas allt om efter dagens nivå, vilken 
togs nu i februari 2021. 

I tjänsteskrivelseförslaget om beslutsunderlag som beskriver om 
ersättningsmodellens principer, vilket är det som det nu ska tas beslut om 
i kommunfullmäktige så förlitar jag mig på att den har arbetats fram efter 
vad lagen säger. Alla externa utförare behandlas lika." 

Solveig Oscarsson (S) yttrar sig. 

Pia-Maria Johansson (LPo) tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 27 dnr ks2021-185 

Svar på interpellation om hur majoriteten definierar begreppet 
medborgardialog 

Jan Larsson (MP) överlämnar följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande. 

Är det en korrekt tolkning av majoritetens definition av begreppet 
medborgardialog att det är samma sak som information till medborgare? 
Om inte, hur ser då majoritetens definition ut? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan enligt följande. 

"Svaret är givetvis Nej. Finns ingen likställighet i det. Däremot är det mycket 
viktigt att vi definierar medborgardialog på samma sätt oavsett parti eller 
intressegruppering i samhället. 

Vi kommer därf6r ta del av SKR:s definition som får gälla som en nationell 
inriktning i frågan. 

Vi kommer därf6r att delta med politik och tjänstemän i den utbildning som 
SKR erbjuder där f6rsta delen går av stapeln redan den 6 maj och kommer 
att innehålla ett tillfälle till innan sommaren. 

Detta underlag och erfarenheter från den utbildningen kommer att delges 
fullmäktiges ledam6ter i någon form fram6ver f6r f6rankring. " 

Jan Larsson (MP) och Tom Rymoen (M) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 28 dnr ks2021 -184 

Svar på interpellation om när Nora kommuns koldioxidbudget är 
färdig för beslut 

Jan Larsson (M P) överlämnar följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande. 

"Hur långt har arbetet med framtagandet av koldioxidbudgeten fortskridit? 
När kan kommuninvånarna (och de nästan 300 personer som skrivit under 
Agenda 2030-gruppens medborgarförslag) förvänta sig att fullmäktige kan ta 
ett beslut om en koldioxidbudget. " 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

"Ingen gemensam förankring mellan knölkommunerna har framkommit. 

Däremot är frågan fortfarande högaktuell när det som Jan beskriver har en 
nära och direkt koppling till vårt fortsatta arbete med agenda 2030 och det 
medborgarförslag han hänvisar till. 

Kommundireklören har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur vi fortsätter 
implementeringen av synpunkterna och innehållet i agenda 2030 ur ett lokalt 
perspektiv. 

När detta är klart så kommer underlaget lyftas till fullmäktige för beslut kring 
fortsatt handläggning av frågan. " 

Tom Rymoen (M) yttrar sig . 

Jan Larsson (MP) tackar för svaret. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunfullmäktige 2028-04-28 52 

Kf§ 29 dnr ks2021-207 

Medborgarförslag 4/2021 om skateboardbana 

Daniela Messa har överlämnat medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att Nora kommun ökar utbudet av markanlagda aktivitetsområden för bland 
annat skateboard . 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Uldragsbeslyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 
Sammanlradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2028-04-28 53 

Kf§ 30 dnr ks2021-215 

Medborgarförslag 5/2021 om utegym vid Norvalla idrottsplats 

Kenneth Nyman överlämnat medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att ett utegym byggs vid Norvallas idrottsplats. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr!!desdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Utdrags best yrkande 

2028-04-28 54 

Kf § 31 dnr ks2021-216 

Medborgarförslag 6/2021 om utegym vid Norvalla idrottsplats 

Monica Nyman överlämnat medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att ett utegym byggs vid Norvallas idrottsplats. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

2028-04-28 55 

Kf§ 32 dnr ks2021 -056 

Fyllnadsval: ny ledamot och ny vice ordförande i Norabostäder 
AB t o m ordinarie bolagsstämma 2023 

Monica Sundberg (S) har avsagt sig uppdragen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen 

att som ny ledamot välja Anna Karlsson (S) samt 

att som ny vice ordförande välja Ulla Bergström (S). 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2028-04-28 56 

Kf § 33 dnr ks2021 -056 

Fyllnadsval: ny ledamot och ny vice ordförande i Nora Fastigheter 
AB t o m ordinarie bolagsstämma 2023 

Monica Sundberg (S) har avsagt sig uppdragen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen 

att som ny ledamot välja Anna Karlsson (S) samt 

att som ny vice ordförande välja Ulla Bergström (S). 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunfullmäktige 2028-04-28 57 

Kf § 34 dnr ks2021-056 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Håkan Boman (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2028-04-28 58 

Kf § 35 dnr ks2021-056 

Godkännande av avsägelse som ersättare i individnämnden 

Håkan Boman (S) har avsagt sig uppdraget. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden om att val 
av ny ersättare behandlas på fullmäktige den 9 juni 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 

Protokollsutdrag till 



59 

NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum Sida 

Kommunfullmäktige 2028-04-28 

Kf § 36 dnr ks2021-056 

Fyllnadsval: nytt ombud till stämma med Hopajola t o m 2022 

Håkan Boman (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt  

att som nytt ombud välja Lennart Axelsson (S).  

Protokollsutdrag till (/;fffltsgn Ji 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Utdrags best yrkande 

2028-04-28 60 

Kf § 37 

Delgivningar 

2021-03-16. Individnämnden - Sammanställning av beslut som inte har 
blivit verkställda, kvartal 4 år 2020. (dnr ks2020-388) 

2021-01 -25. Revisionsplan 2021. (dnr ks2021 -034) 

2021-03-12. Revisionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Granskning av förändring av förbundets förvaltningsorganisation. 
(dnr ks2021 -139) 

2021 -03-17. Granskning av Nerikes Brandkårs bokslut och årsredovisning 
per 2020-12-31 . (dnr kS2021-155) 

2021 -03-29. Revisionen - Granskning av biståndshandläggning och 
verkställighet inom äldreomsorgen. (dnr ks2021-159) 

2021-04-07. Revisionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Granskning av bokslut och årsredovisning. (dnr ks2021 -178) 

2021 -04- Revisionen - Granskningsrapport Nora kommuns 
årsredovisning 2020. (dnr ks2021-125) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



W NORA 
• KOMMUN Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 28/4 2021 
Ledamöter Närvarande Omröstning 

beslutande § 23 § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson X X 

Bror-Erik Israelsson -
Ulla Bergström X X 

Ursula Steffensen -
Camilla Sörman -
Håkan Boman -
Eleonore Karlsson X X 

Kent Nilsson X X 

Anna Karlsson X X 

Anita Rundqvist -
Hans Knutsson -

M Tom Rymoen X X 

Bengt Svensson X X 

Håkan Kangert X X 

Eric Viduss -
Eija Ahonen Pettersson -

SD Andreas Vidlund (-) -
Conny Alfredsson X X 

Birgitta Ahl -
Vakant 

C Marita Simpson, l:e vice ordf X X 

Susanne Forsberg X X 

Christer Gustavsson -
LPO Pia-Maria Johansson X X 

Bengt Magnusson X X 

Maria Blomqvist -
NP Lars-Erik Larsson -
2 v ordf Rutger Ahlbeck, §§ 15-24,32-36 X X 

Jan Rylander X X 

V Therese H Lindqvist §§ 15-21 X 

Jonatan Tjäder -
KD John SundelI §§ 15-18 X 

L Birgitta Borg X X 

MP Jasmine Ivarsson -
S Per Andreasson, ordförande X X 

Antal \ 5 12 

?1fJ JL ~ 

§ 
Ja Nej Avs 



W NORA 
• KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 28/42021 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut-

§ 23 I§ ande 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland (-) 

Berit EIQström 

M Christer Hllggqvist 

Britt Alderholm 

Morgan Hedlund 

SO Vakant 

Vakant 

C Sofie Semstrand 

Elin Dahlbacka 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandberg 

NP Gunnar Rosendahl (-) 

Anders Stigfur 

V Björn Folkesson 

Eva Haldert 

KO Gilite Rugerero §§ 19-37 X X 

Klas Engholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X 

Petra KIlIler 

[I 
I 

Antal 1 1 

I§ 
Ja Nej Avs 
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