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Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot i 
kommunfullmäktige tom 2022-10-14 
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Länsstyrelsen har utsett Kenneth Eriksson (C) till ny ledamot efter Sofie 
Semstrand (C) som avsagt sig uppdraget. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 64 dnr ks2021-080 

Information från revisorerna 

Revisionen har följt upp 2018 års granskning av samverkan mellan 
socialtjänst, förskola och skola. Granskningen visar att brister 
revisionen fått indikation om kvarstår eller förvärrats . 

Revisionen bedömer bland annat att kommunstyrelsen brister i styrning 
och uppföljning av orosanmälningar från förskola och skola. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Fyllnadsval: val av ersättare i Individnämnden tom 2022 

Håkan Boman (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 
Individnämnden . Elisabeth Håkansson (S) föreslås väljas till ny 
ersättare i Individnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att som ersättare i Individnämnden välja Elisabeth Håkansson (S). 

Protokollsutdrag till 
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Nora kommuns lånebehov 2021-2022 
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Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020, § 25, att kommunstyrelsen 
under år 2020 har rätt att nyupplåna och därmed öka kommunens skulder 
under samma år med totalt 130 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fick också 
rätta att låna belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning. 

Lånebehovet har inte varit aktuellt under 2020. Nora kommun har däremot 
behov av att låna likvida medel under hösten 2021 och under 2022 för att 
finansiera ombyggnationen av Nora reningsverk. Ekonomichefen ser över 
kommunens likviditetsbehov kontinuerligt och vill aktivera fullmäktiges beslut 
succesivt. I nuläget ser behovet ut att vara ca 70 miljoner kronor under 2021 
och resterande under 2022. 

Kommuns likviditet är cirka 80 miljoner kronor på Bergslagens Sparbank. För 
att finansiera investeringsutgiften för ombyggnationen av Nora reningsverk 
på ca 150 miljoner kronor är kommunen tvungen att låna likvida medel till det 
projektet. 

Det innebär att kommunen har ett lånebehov på ca 130 miljoner kronor för 
att inte få likviditetsproblem . Det måste finnas likviditet i kommunen till minst 
två månaders löneutbetalningar inklusive arbetsgivaravgiften och skatter 
samt övriga kostnader som uppkommer under olika perioder. 

Lånet kommer att indirekt finansieras av taxekollektivet via vattentaxan . 
Avskrivningar/amorteringen tillsammans med räntekostnaden kommer därför 
att faktureras Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för faktiska 
kostnader. Kommunens ambitioner behöver vara att amortera av lånet 
skyndsamt med tanke på framtida investeringsprojekt. 

För att kommunen ska kunna aktivera fullmäktiges tidigare beslut om lån hos 
Kommuninvest behöver en uppdatering göras av låneperioden till 
2021-2022. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunstyrelsen under perioden 2021-2022 har rätt att nyupplåna, det 
vill säga öka kommunens skulder med totalt 130 miljoner kronor under 
perioden samt 

att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning . 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) , Solveig Oscarsson (S) och Pia-Maria Johansson (LPo) 
yrkar bifall till förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Förslag till utbetalning av partistöd 
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Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd . Reglerna reviderades den 27 september 2017, § 73. 
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens 
utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen bifogas redovisningen. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till 
att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för 
medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad 
med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år, 
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskningen gäller partistödet för år 2020. Redovisn ing och 
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Tidsbegränsande förordnanden för kommunens högre 
tjänstemän 

Sida 

105 

För att stimulera ett gott ledarskap vill kommunen införa tidsbegränsade 
förordnanden för kommunens högre tjänstemän. Med högre tjänsteman 
menas funktionerna kommundirektör, verksamhetschef, ekonomichef, 
HR-chef, servicechef samt IT-chef. 

Förordnandet är fyra år med möjlighet till förlängning fyra år i taget. Efter 
förordnandetidens utgång övergår anställningen till arbetsuppgifter som 
arbetsgivaren anvisar. I anställningsavtalet regleras anställningens funktion , 
längd, lön samt hur avslutning av chefsförordnandet ska ske. 

Tidsbegränsade förordnanden ska gälla nya anställningar från det att 
beslutet vunnit laga kraft. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa tidsbegränsade förordnanden om fyra år med möjlighet till 
förlängning med fyra år i taget för högre tjänstemän; kommundirektör, 
verksamhetschef, ekonomichef, HR-chef, servicechef och IT-chef samt 

att tidsbegränsande förordnanden ska gälla nya anställningar från att 
beslutet har vunnit laga kraft. 

Yrkanden 
Ordföranden Tom Rymoen (M) yrkar att beslutssats två ändras till : "att 
tidsbegränsade förordnanden ska gälla nya anställningar." 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Ledningsutskottets reviderade förslag och att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa tidsbegränsade förordnanden om fyra år med möjlighet till 
förlängning med fyra år i taget för högre tjänstemän; kommundirektör, 
verksamhetschef, ekonomichef, HR-chef, servicechef och IT-chef samt 

Protokollsutdrag till 
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att tidsbegränsande förordnanden ska gälla nya anställningar. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo), Susanne Forsberg (C), 
Rutger Ahlbeck (NP) och Marita Simpson (C) yrkar bifall. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till reducering inom förskolan, Soltunet 

Kommundirektören och skolchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 
I Nora kommuns budget för 2021 och planeringsåren 2022-2023 framgår att 
kommunen har behov av reduceringar för att få en budget i balans. Området 
förskola/skola har i uppdrag att bidra till denna måluppfyllelse. En plan finns 
för området med förslag på reduceringsåtgärder. Förslaget är att lägga ner 
en av två förskoleavdelningar på Soltunets förskola och flytta den andra 
avdelningen till Sparvugglans tomma lokaler. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 24 februari 2021, § 5. Ärendet 
återremitterades för att genomföra en medborgardialog. En dialog genom
fördes med berörda vårdnadshavare. Dessutom togs det fram en 
barn konsekvensanalys. 

När kommunfullmäktige behandlade ärendet den 9 juni 2021, § 51, 
beslutades, genom minoritetsåterremiss, att kommunstyrelsen skulle 
återkomma med förslag om reducering i de gemensamma kostnaderna för 
ledningsfunktionerna samt eventuellt en tjänst som kommunalråd . 

En uppföljning av den politiska organisationen har tidigare genomförts och 
det finns ett uppdrag för politiken att besluta om den politiska organisationen 
ska förändras eller fortsätta enligt nuvarande organisation. 

Kommundirektörens och skolchefens förslag är att invänta beslutet om hur 
den framtida politiska organisationen ska utformas innan beslut tas om att 
förändra/reducera de gemensamma ledningsfunktionerna. En ny politisk 
organisation kan innebära att en ny tjänstemannaorganisation utformas med 
en ny ledningsstruktur. 

Detsamma borde gälla även beslut om att förändra organisationen med tre 
kommunalråd, två heltidstjänster för majoriteten och 60 procent för 
oppositionen. Om den politiska organisationen förändras från att ha en 
nämnd till att ha flera nämnder kan behovet av kommunalrådstjänster 
komma att förändras. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) 
avslag på förslaget. 

Ordföranden och Birgitta Borg (L) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och 
finner att ledningsutskottet beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021 -09-22 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Sida 

108 

att avslå minoritetsåterremissens förslag om reducering av de gemensamma 
kostnaderna för ledningsfunktionerna och kommunalråden 

att Soltunets förskola läggs ned den 7 oktober 2021 samt 

att Soltunets ena avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler och att 
barnen på Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. 

Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till förmån 
för avslagsyrkandet. 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar att Ledningsutskottets förslag revideras med 
ytterligare en beslutssats enligt följande: En ny barnkonsekvensanalys 
behöver inte genomföras då det inte skett förändringar som påverkar utfallet 
sedan den senaste genomfördes i maj . 

Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo) och David Stansvik (V) 
yrkar avslag till Ledningsutskottets förslag . 

Proposition 
Ordföranden Tom Rymoen (M) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Ledningsutskottets reviderade förslag respektive Pia-Maria 
Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo) och David Stansviks (V) 
avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ledningsutskottets förslag . 

Votering 
Bengt Magnusson (LPo) begär votering som genomförs. Ja-röst innebär 
bifall till Ledningsutskottets förslag och Nej-röst innebär avslag till 
Ledningsutskottets förslag. 

Ja-röster lämnas av Tom Rymoen (M), Solveig Oscarsson (S), Susanne 
Forsberg (C), John Sundell (KO) , Margaretha Eriksson (S), Eija Ahonen 
Pettersson (M) , Hans Knutsson (S), Birgitta Borg (L) och Bengt Svensson 
(M) . 

Nej-röster lämnas av David Stansvik (V), Pia-Maria Johansson (LPo), Jan 
Rylander (NP), Conny Alfredsson (SO) och Bengt Magnusson (LPo). 

Protokollsutdrag till 
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Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Ledningsutskottets reviderade förslag med 9 Ja-röster mot 5 Nej-röster. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå minoritetsåterremissens förslag om reducering av de gemensamma 
kostnaderna för ledningsfunktionerna och kommunalråden 

att Soltunets förskola läggs ned den 7 oktober 2021 samt 

att Soltunets ena avdeln ing flyttas till Sparvugglans tomma lokaler och att 
barnen på Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. 

att en ny barnkonsekvensanalys behöver inte genomföras då det inte skett 
förändringar som påverkar utfallet sedan den senaste genomfördes i maj . 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo) , David Stansvik (V), Jan Rylander (NP) , Conny 
Alfredsson (SO) och Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkande om avslag till 
Ledningsutskottets förslag. 

Yrkanden 
Tom Rymoen (M) , Solveig Oscarsson (S) , Susanne Forsberg (C), Anna 
Karlsson (S) , Eleonor Karlsson (S) yrkar bifall. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Jan Larsson 
(NP) och Rutger Ahlbeck (NP) yrkar avslag. 

Proposition 

Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag respektive Pia-Maria 
Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Jan Larsson (NP) och 
Rutger Ahlbeck (NP) yrkande om avslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag . 

Votering 
Pia-Maria Johansson (LPo) begär votering som verkställs. Ja-röst 
innebär bifall till Kommunstyrelsens förslag och nej-röst innebär bifall till 
Pia-Maria Johanssons (LPo), Bengt Magnussons (LPo), Jan Larssons 
(NP) och Rutger Ahlbecks (NP) avslagsyrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Ja-röst lämnas av: Solveig Osvarsson (S), Monica Sundberg (S), Ulla 
Bergström (S), Ursula Steffensen (S), Berit Elgström (S), Sofia 
Erlandsson (S), Eleonore Karlsson (S), Kent Nilsson (S), Anna 
Karlsson (S), Raimo Niskanen (S), Hans Knutsson (S), Tom Rymoen 
(M), Bengt Svensson (M), Christer Häggqvist (M), Britt Alderholm (M), 
Eija Ahonen Pettersson (M), Marita Simpson (C), Susanne Forsberg 
(C) , Christer Gustavsson (C) , Gilite Rugerero (KO), Birg itta Borg (L) 
och Per Andreasson (S). 

Nej-röst lämnas av: Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SO), Pia-Maria 
Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Maria Blomqvist (LPo) , 
Lars-Erik Larsson (NP), Rutger Ahlbeck (NP), Jan Rylander (NP) och 
Jan Larsson (MP). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 22 ja-röster 
och 9 nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå minoritetsåterremissens förslag om reducering av de gemensamma 
kostnaderna för ledningsfunktionerna och kommunalråden 

att Soltunets förskola läggs ned den 7 oktober 2021 samt 

att Soltunets ena avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler och att 
barnen på Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. 

att en ny barnkonsekvensanalys behöver inte genomföras då det inte skett 
förändringar som påverkar utfallet sedan den senaste genomfördes i maj . 

Reservationer 
Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SO), Pia-Maria Johansson (LPo) , 
Bengt Magnusson (LPo) , Maria Blomqvist (LPo) , Lars-Erik Larsson 
(NP) , Rutger Ahlbeck (NP) , Jan Rylander (NP) och Jan Larsson (MP) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att upphäva 
fullmäktiges beslut om anslutning utanför verksamhetsområde 
för VA 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014, § 94, att ge dåvarande 
Bergslagens Kommunalteknik, BKT, möjlighet att ansluta fastigheter utanför 
det kommunala VA-verksamhetsområdet via anslutningspunkt, under 
förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart. Fullmäktige beslutade också 
att eventuella mindre utvidgningar av VA-verksamhetsområden samlas 
under ett år och presenteras för beslut en gång om året. 

Enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är beslutet inte juridiskt 
korrekt. Det är endast kommunfullmäktige som kan fatta beslut om att 
fastighet ska ingå i verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske 
innan fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet. 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat 
ärendet den 23 april 2021 , § 48. Direktionen föreslår fullmäktige i respektive 
kommun ; Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att upphäva 
respektive beslut. För Nora kommun innebär det att fullmäktiges beslut den 
11 juni 2014, § 94, bör upphävas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 11 juni 2014, § 94. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 8/2015 om babysim i Nora 

Sida 

112 

Ester Brekhof med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 10 juni 
2015, § 72. 

Förslagsställarna föreslog : 

att babysim startas i Nora hästterminen 2015. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning . Ledningsutskottet har därefter överlämnat förslaget till 
utvecklingschefen för att besvara detsamma. 

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar på medborgarförslaget. Som 
framgår av medborgarförslaget drev en privatperson , under en period, 
babysim i bassängen på Hagby Ängar. 

Enligt utvecklingschefen är det inte möjligt att bedriva babysim i kommunens 
simhall på grund av flera skäl. Huvuduppdraget för verksamheten i simhallen 
är simundervisning för grundskola och simskola sommartid samt 
allmänhetens bad. Till detta har personalen relevant utbildning och 
kompetens. 

Temperaturen i bassängen för huvuduppdraget är 28 grader vilket är för kallt 
för babysim där temperaturen ska vara ca 34 grader. Det tar flera dagar att 
värma upp bassängen till 34 grader och sedan flera dagar att sänka 
temperaturen igen . Det går därför inte att samordna med ordinarie 
verksamhet. Det skulle medföra betydande merkostnader. 

Dessutom krävs det särskild utbildning för att anordna och ansvara för 
babysim. 

Den nuvarande simhallen är begränsad till endast en bassäng med fyra 
banor och har dessutom stora underhållsbehov. Om det blir aktuellt med 
om- eller nybyggnad av simhallen med eventuellt en barn- och under
visningsbassäng som är uppvärmt till 34 grader kan det bli aktuellt att 
bedriva babybassäng. Detta skulle innebära utbildning av behörig personal 
samt utökad budget för personal- och driftskostnader. 

Utbildningschefen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att ärendet ska 
anses besvarat. 

Protokollsutdrag till 
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2021-09-22 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Yrkande 
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 
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Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Kf § 72 
KS § 113 
Sbu § 29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
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Förslag till konstgräsplan på Karlsängs IP 
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Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021 , § 6, om uppdragsdirektiv 
för anläggning av konstgräs på Karlsängs IP. Kommunstyrelsen beslutade 
den 14 april 2021, § 60, om en komplettering av uppdraget gällande mobilt 
konstgräs. 

Kommundirektören tillsammans med utvecklingschefen och ekonomichefen 
har överlämnat en skrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har genomfört arbetet utifrån uppdragsdirektivet och överlämnat 
ett förslag till utförande. Förslaget har gjorts med hänsyn till markförhållande 
och miljö, anläggningens kvalitet och nyttjandegrad, ekonomi mm. Förslaget 
innehåller även beräkning av investerings- och driftskostnad. 

Med en beräknad investeringsutgift på 6 miljoner kronor innebär det en årlig 
kapitalkostnad på ca 420 000 kronor och årlig driftkostnad för anläggningen 
på 300 000 kronor. Totalt innebär det en driftskostnadsökning på 720 000 
kronor för anläggningen på Karlsängs IP. 

Finansieringen kan ske genom att ta i anspråk budgeterat driftsanslag som 
förklaras komma från driften av den nedlagda isbaneanläggningen och 
tidigare avsatt kapitalkostnad för konstgräs. 

I driftbudgeten för år 2021 är 1 100 000 kronor anslaget fördelat på förstudie 
av Biografen, Karlsängs IP och Norvalla IP. Därmed kan 720 000 kronor 
användas till att finansiera Karlsängs IP för år 2022. Återstående 380 000 
kronor kan då användas till förstudie av Biografen och Norvalla IP. Om 
förstudier för dessa objekt innebär en kostnadsökning utöver 380 000 kronor 
får kommunen avsätta nya medel för att fullfölja resultaten för objekten. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att kommunförvaltningen får i uppdrag 
att hålla medborgardialog kring fortsatt satsning utifrån enkäten om 
lokalförsörjning . 

Ordföranden ställer proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande och finner 
att det avslås. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att behövliga beslut fattas, ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att genomföra 
projektet med att anlägga konstgräsplan på Karlsängs IP. 

Protokollsutdrag till 
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att ta i anspråk 720 000 kronor av de avsatta medlen för förstud ie av 
Biografen, Norvalla IP och Karlsängs IP samt 

att avsätta 6 miljoner kronor i 2022 års investeringsbudget för nämnda 
investeringsutgift. 

Pia-Maria Johansson {LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till förmån 
för Pia-Maria Johanssons yrkande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Mötet ajourneras i tio minuter. 

Yrkande 
Kent Nilsson (S) , Solveig Oscarsson (S) , Birgitta Borg (L) och Bengt 
Svensson (M) yrkar bifall till förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning 
till att ett underlag som släpper igenom kyla och värme samt ett mer 
miljövänligt alternativ till SPR-granulat bör utredas. 

David Stansvik (V) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons (LPo) 
återremissyrkande. 

Proposition 
Ordföranden Tom Rymoen (M) ställer först återremissyrkandet under 
proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter Samhällsbyggnadsutskottets förslag under 
proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ta i anspråk 720 000 kronor av de avsatta medlen för förstudie av 
Biografen, Norvalla IP och Karlsängs IP samt 

att avsätta 6 miljoner kronor i 2022 års investeringsbudget för nämnda 
investeringsutgift. 

Reservationer 
Pia-Maria Johansson (LPo), David Stansvik (V) , Jan Rylander (NP), 
Conny Alfredsson (SO) och Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till 
förmån för Pia-Maria Johanssons (LPo) återremissyrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Yrkande 
Tom Rymoen (M), Gilite Rugerero (KD), Susanne Forsberg (C), Anna 
Karlsson (S) och Sofia Erlandsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Jan Larsson (MP) yrkar att konstgräset flyttas till Norvalla med ett 
miljövänligt granulatalternativt och att Kommunfullmäktige får en 
återredovisning senast augusti-september 2022 av hur mycket granulat 
som samlats in i fällorna om Kommunfullmäktige beslutar att 
genomföra liggande förslag . 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Larsson (MP) yrkar avslag på att
sats ett och två. 

Proposition 
Ordföranden Per Andreasson (S) finner först att det finns två förslag till 
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens förslag respektive Pia-Maria 
Johanssons (LPo) avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter tilläggsyrkande 1 från Jan Larsson (MP) 
om att konstgräset flyttas till Norvalla, med ett miljövänligt 
granualtalternativ, under proposition och finner att Kommunfullmäktige 
avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer därefter tilläggsyrkande 2 från Jan Larsson (MP) 
om att Kommunfullmäktige senast i augusti-september 2022 ska få en 
återredovisning om insamlat granulat i granulatfällorna, under 
proposition och finner att Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Votering 
Bengt Magnusson (LPo) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär 
bifall till Pia-Maria Johanssons (LPo) och Jan Larssons (MP) yrkande 
om avslag till Kommunstyrelsens förslag . Nej-röst innebär bifall till 
Kommunstyrelsens förslag . 

Ja-röst lämnas av: Conny Alfredsson (SD), Birgitta Ahl (SD), Pia-Maria 
Johansson (LPo), Bengt Magnusson (LPo), Maria Blomqvist (LPo), 
Lars-Erik Larsson (NP) , Rutger Ahlbeck (NP), Jan Rylander (NP) och 
Jan Larsson (MP) . 

Nej-röst lämnas av: Solveig Osvarsson (S), Monica Sundberg (S), Ulla 
Bergström (S), Ursula Steffensen (S), Berit Elgström (S), Sofia 
Erlandsson (S) , Eleonore Karlsson (S), Kent Nilsson (S), Anna 
Karlsson (S), Raimo Niskanen (S), Hans Knutsson (S), Tom Rymoen 
(M), Bengt Svensson (M), Christer Häggqvist (M) , Britt Alderholm (M), 
Eija Ahonen Pettersson (M), Marita Simpson (C), Susanne Forsberg 

Protokollsutdrag till 
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ragsbestyrkande 

(C), Christer Gustavsson (C), Gilite Rugerero (KO) , Birgitta Borg (L) 
och Per Andreasson (S). 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige med resultatet 9 ja-röster 
och 22 nej-röster beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ta i anspråk 720 000 kronor av de avsatta medlen för förstudie av 
Biografen, Norvalla IP och Karlsängs IP samt 

att avsätta 6 miljoner kronor i 2022 års investeringsbudget för nämnda 
investeringsutgift. 

Reservationer 
Conny Alfredsson (SO), Birgitta Ahl (SO), Pia-Maria Johansson (LPo) , 
Bengt Magnusson (LPo), Maria Blomqvist (LPo), Lars-Erik Larsson 
(NP), Rutger Ahlbeck (NP), Jan Rylander (NP) och Jan Larsson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi 
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Utvecklingschefen och landsbygdsutvecklaren har överlämnat en 
skrivelse i ärendet. Arbetet med att ta fram en 
landsbygdsutvecklingsstrategi startade 2018. Ett förslag till 
landsbygdsutvecklingsstrategi 2020-2030 presenterades på 
kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 130. Kommunstyrelsen 
beslutade att sända förslaget på remiss till byalag och bygderåd i 
Nora kommun. Remissvaren skulle vara inlämnade senast den 30 
november 2020. 

En sammanställning av de synpunkter som lämnades samt viss 
anpassning av förslaget redovisas i underlaget till förslaget till 
I andsbygdsutvecklingsstrateg in . 

Parallellt med arbetet med strategin har även arbete pågått med 
utveckling av allmän service, ärendehantering , projekt och kontakter 
inom olika verksamhetsområden på landsbygden. En viktig 
grunduppgift har varit , och är, administration av Bygderådets 
verksamhet och möten. 

På samhällsbyggnadsutskottet den 24 mars 2021, § 11, informerade 
landsbygdsutvecklaren om aktuella och kommande aktiviteter på 
landsbygdsområdet. Nästa steg för etablering av en långsiktigt 
hållbar verksamhet är att anta den övergripande strategin. Den kan 
därefter ligga till grund för pågående arbete med 
funktionsdirektiv/prioriterade insatser på området, tydliga 
budgetförutsättningar och årliga verksamhetsplaner. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att ärendet återremitteras för att byalagen ska ta fram 
strategier för landsbygdsutveckling. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
det avslås. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Landsbygdsutvecklingsstrategi. 

Protokollsutdrag till 
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Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig till 
förmån för återremissyrkandet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) informerar att en skriftlig reservation ska 
lämnas. 

Under-kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne 
Forsberg (C) bifall till utskottets förslag . 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget och att 
landsbygdsutvecklingsstrategin ska utgöra underlag i det fortsatta 
arbetet med landsbygdsutvecklingsfrågor. Resultatet med det 
fortsatta arbetet ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 
första halvåret 2022. 

Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

David Stansvik (V) yrkar på att förslaget ska betraktas som underlag 
till en landsbygdsutvecklingsstrategi. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till David Stansviks (V) 
yrkande. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar också på att arbetet tidsätts och 
redovisas under 2021. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar dessutom på att det ska tillsättas 
en tillfällig politisk beredning som arbetar med att ta fram 
landsbygdsutvecklingsstrategin. 

Jan Rylander (NP) yrkar bifall till David Stansviks(V) och Pia-Maria 
Johanssons(LPo)yrkanden. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot David 
Stansviks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pia-Maria Johanssons 
yrkande och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta landsbygdsutvecklingsstrategin 

Protokollsutdrag till 
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att strategin ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med 
landsbygdsutvecklingsfrågor samt 

att resultatet med det fortsatta arbetet ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen under första halvåret 2022. 
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Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander 
(NP), Conny Alfredsson (SO) och David Stansvik (V) reserverar sig 
till förmån för David Stansviks (V) och Pia-Maria Johanssons (LPo) 
yrkanden. 

Kommunfullmäktige behandlade inte ärendet på grund av tidsbrist. 
Ärendet kommer att behandlas på fullmäktige i september. 

Yrkande 
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar att strategin ses som ett underlag 
och att en särskild beredning tillsätts för att arbeta fram ett förslag . 

Tom Rymoen (M) yrkar att Kommunstyrelsens förslag revideras med 
ett tillägg om att föreslå Kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att utreda ett förslag till lokal 
landsbygdsutvecklingsstrategi för Nora kommun till mars 2022. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Efter diskussion i Kommunfullmäktige enas församlingen om Tom 
Rymoens (M) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det finns ett förslag till 
beslut, det vill säga Kommunstyrelsens reviderade förslag med 
tillägg enligt Tom Rymoens (M) yrkande och att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta landsbygdsutvecklingsstrategin 

att strategin ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med 
landsbygdsutvecklingsfrågor samt 

att resultatet med det fortsatta arbetet ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen under första halvåret 2022. 

att föreslå Kommunstyrelsen att ge Samhällsbyggnadsutskottet i 
uppdrag att utreda förslag till lokal landsbygdsutvecklingsstrategi för 
Nora kommun till mars 2022. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 75 

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. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige behandlade inte ärendet på grund av tidsbrist. 
Ärendet behandlas på fullmäktige i september. 

Kommunfullmäktige behandlade inte ärendet på grund av tidsbrist. 
Ärendet kommer att behandlas på fullmäktige i oktober. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 76 

Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktige behandlade inte ärendet på grund av tidsbrist. 
Ärendet kommer att behandlas på fullmäktige i oktober. 

Protokollsutdrag till 



fiill NORA 
., KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 22/9.2021 
Ledamöter Närvarande Omröstning 

beslutande § 69 § 72 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

s Solveig Oscarsson X X X 

Bror-Erik lsraelsson 

Ulla Bergström X X X 

Ursula Steffensen X X X 

Camilla Sörman 

Sofia Erlandsson X X X 

Eleonore Karlsson X X X 

Kent Nilsson X X X 

Anna Karlsson X X X 

Anita Rundqvist 

Hans Knutsson X X X 

M Tom Rymoen X X X 

Bengt Svensson X X X 

Håkan Kangert 

Eric Viduss 

Eija Ahonen Pettersson X X X 

so Andreas Vidlund (-) 

Conny Alfredsson X X X 

Birgitta Ahl X X X 

Vakant 

C Marita Simpson, 1 :e vice ordf X X X 

Susanne Forsberg X X X 

Christer Gustavsson X X X 

LPO Pia-Maria Johansson X X X 
Bengt Magnusson X X X 

Maria Blomqvist X X X 

NP Lars-Erik Larsson X X X 

Rutger Ahlbeck, 2:e vice ordf X X X 

Jan Rylander X X X 

V Therese H Lindqvist 

Jonatan Tjäder 

KO John Sundell 

L BirQitta BorQ X X X 

MP Jasmine lvarsson 

s Per Andreasson , ordförande X X X 
Antal 

I 22 9 9 22 

(11/frJ 4( r/(fo 
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Ja Nej Avs 
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Närvaro - och omrö s tning s li s ta 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN / 2021 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut-

ande § 69 ~ 72 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

s Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg X X X 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland H 
Berit Elgström X X X 

Raimo Niskanen X X X 

M Christer Häggqvist X X X 

Britt Alderholm X X X 

Morgan Hedlund 

so Vakant 

Vakant 

C Elin Oahlbacka 

Kenneth Eriksson 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandberg 

NP Gunnar Rosendahl (-) 

Anders Stigfur 

V Björn Folkesson 

Eva Haldert 

KO Gilite Rugerero X X X 

Klas Enqholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X X 

Petra Käller 

Antal 31 22 9 9 22 

~ 
Ja Nej Avs 



Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet till reducering inom förskolan Soltunet taget i 

kommunstyrelsen 2021-09-08 

Majoriteten uppger att man tagit hänsyn till barnkonsekvensanalysen samt att hänsyn tagits till 

barnperspektivet eftersom en jämförelse gjorts mellan maj 21 och aug 21 och menar att någon 

förändring ej skett. 

Vi menar att så inte är fallet 

Barnkonsekvensanalysen saknar slutsats och lämnar öppet för politiken att dra egna slutsatser. Vi 

menar att barnkonsekvensanalysen ska innehålla en slutsats som politikerna sedan ska ta ställning 

till. 

Barnperspektivet saknas då vi menar att fel månader är jämförda och förändringar har skett. Vi har 

de äldsta barnen som gått vidare till förskola och grupperna har fyllts på med yngre barn (1 åringar) 

Vi menar vidare att jämförelse bör ske mellan två år och då samma månad eftersom barnantalet är 

som lägst i augusti. 

I Nora augusti 2020 hade vi 431 barn i barnomsorgen, 27,5 avdelningar eftersom Järnboås räknades 

som 1,5. Det gjorde i snitt 15,67 barn per avdelning totalt sett. Augusti 2021 har vi 420 barn inskrivna 

på 26,5 avdelning Det gör i snitt 15,85 barn totalt sett. Siffrorna bygger på kommunens egen statistik 

Det innebär att barnantalet under åren öka vilket är olyckligt, då grupperna fyllts på med mycket små 

barn. Samtidigt kommer det framledes att öka ytterligare vilket är olyckligt dels och det redan ligger 

högre än genomsnittet i landet -och över skolverkets riktvärde * 

*På skolverkets sida kan man läsa "För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens 

storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn. 

Enligt ekonomiska rapporten ligger dessutom förskolorna inom sin budget i dagsläget 

Bengt Magnusson 

Landsbygdspartiet oberoende 

Jan Rylander 

Nora partiet 

David Stansvik 

Vänsterpartiet 

Pia-Maria Johansson 

Landsbygdspartiet oberoende 

Conny Alfredsson 
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