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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-04-18 23 

Kf § 15 dnr ks2018-087 

Information från revisorerna 

Ordförande i revisionen lämnar information om revisionsberättelsen när 
fullmäktige behandlar ärendet på dagens sammanträde. Ingen övrig 
information under denna punkt. 
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Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-18 24 

Kf § 16 dnr ks2015-400 

Slutrapport, beredningen för demokrati och uppföljning 

Kommunfullmäktige tillsatte tre beredningar i januari 2015. Beredningen för 
demokrati och uppföljning är en av dessa. Ordföranden för beredningen har 
sammanställt en slutrapport om det arbete som skett från 2015 till och med 
mars i år. 

Bland annat har beredningen, på uppdrag av fullmäktige, utrett alternativa 
sätt till medinflytande. Speciellt skulle frågan om medborgarförslag 
behandlas. 

Beredningen har också fått uppdraget att se över förutsättningarna för att 
införa system med politiska lärlingar samt möjligheten att komplettera 
partistödet med utbildningsbidrag. 

Rapporten redovisar också de erfarenheter som beredningen fått under det 
pågående arbetet. 
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Svar på medborgarförslag 1/2014 om Nora - en turistattraktion 

Ronald Ahlgren överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
12 mars 2014, § 8. 

Förslagsställaren föreslog: 

att det blir "stannaförbud" på Storgatans södra sida mellan Rådstugugatan 
och Kungsgatan. 

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

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 31 januari 2018. 
En inventering av de parkeringsregler som gäller i Nora genomfördes under 
2017 av kommunens trafikingenjör. Inventeringen visade på brister i 
systemet. 

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 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. 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 . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) avslag på motionen. 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 11/2014 om spegel i gatukorsning 

Bengt Einarsson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
8 oktober 2014, § 113. 

Förslagsställaren föreslog: 

att en spegel sätts upp i gatukorsningen RådstugugatanfTullbacken. 

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

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
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 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. 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 förlag . 
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Svar på medborgarförslag 4/2015 om bowlinghall i Nora 
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Daniel Skoglund överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
15 april 2015, § 36. 

Förslagsställaren föreslog : 

att det ska finnas en bowlinghall i Nora. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna förslaget 
till utvecklingschefen för beredning. 

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar den 5 februari 2018. Förslags
ställaren föreslår att en bowlinghall skulle kunna förläggas i gamla 
Ica Punktens lokaler. Lokalen som förslagställaren föreslår är inte 
kommunens fastighet och i dag bedrivs det privat förskoleverksamhet 
i lokalen. 

Att bygga en ny bowlinghall kostar från 13 miljoner kronor och uppåt 
beroende på hur många banor som byggs. I dagsläget finns det inte 
utrymme i budget för en byggnation aven ny bowlinghall . Förslaget om 
bowlinghall kommer att tas i beaktande i kommunens långsiktiga planering 
när det gäller lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förlag . 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Kf§ 20 
Ks §40 
Sbu § 16 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-04-18 

dnr ks2015-300 
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Håkan Johansson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
20 maj 2015, § 59. 

Förslagsställaren föreslog: 

att kommunen anlägger en "Hälsans stig" längs ån och sjön med start/mål 
vid Bryggeriet respektive Trängbo och i samband därmed utför upprensning 
vid ån och anlägger planteringar samt ordnar sittplatser. Motionsredskap bör 
också sättas upp. 

Kommunfullmäktige beslutade at! överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade därefter förslaget till 
utvecklingschefen för beredning . 

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar den 5 februari 2018. Förslaget 
ligger i linje med at! få fler människor i rörelse för att främja folkhälsan. 
Förslaget om "Hälsans stig" kommer at! tas i beaktande i kommunens 
långsiktiga planering. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

at! anse medborgarförslaget besvara!. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) avslag på motionen. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslags
yrkande och finner at! kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förlag. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 9/2015 om ändrade trafikregler i 
korsningen Rådstugugatan-Tullbacken 

Ralph Arenrud överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 10 juni 
2015, § 73. 

Förslagsställaren föreslog: 

att stopplikten tas bort i korsningen Rådstugugatan-Tullbacken för trafik som 
kommer norrifrån på Rådstugugatan. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
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 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. 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. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig förslags
ställaren. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarlörslag 12/2015 om farthinder på 
Tingshusgatan 
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Roger Cassman överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
14 oktober 2015, § 106. 

Förslagsställaren föreslog: 

att det placeras farthinder 10 meter norr om övergångsstället vid 
Tingshusgatan-Prästgatan samt 15 meter från övergångsstället 
Tingshuset-Kvarnvägen samt 

att farthinder på Bergslagsgatan tas bort. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
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 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. 
Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

at! anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig förslags
ställaren. 

Tom Rymoen (M) och Jan Larsson (-) yttrar sig utan att framföra några egna 
yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 

Protokollsutdrag till 
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Svar på medborgarförslag 15/2015 om tvätt av fasaden på 
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31 

Göte Gustavsson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
16 mars 2016, § 7. 

Förslagsställaren föreslog: 

att stationshusets fasad ska tvättas. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 5 februari 2018. 
Själva stationshuset ägs av stiftelsen NJOV, Nora Veteranjärnväg och 
Järnvägsmuseum. Förslaget är därför att medborgarförslaget avslås. 

Nora kommun har ställt frågan till stiftelsen om hur den ställer sig till att tvätta 
fasaden. Deras svar lyder enligt följande: 

Byggnaden är byggnadsminnesmärkt. Underhåll av byggnaden ansvarar 
därför stiftelsen för i dialog tillsammans med Länsstyrelsen i (jrebro. 

Större kostnader för reparation och underhåll kan Länsstyrelsen till viss del 
stå för. Till exempel tak, fönsterbyte, fasadrenoveringar mm. Andra insatser 
som till exempel fasadtväft får stiftelsen bekosta. Dessa kostnader måste 
prioriteras ihop med underhåll av övriga byggnadsminnesmärkta byggnader 
som stiftelsen äger på stationsområdet och i kulturreservatet i Pershyttan. 

En fasadtväft kommer dessvärre inte aft prioriteras. Den främsta anledningen 
är aft ånglokstrafiken snabbt gör fasaden smutsig igen, men även kostnaden 
för en fasadfväft spelaren viktig roll. NJOV:s ekonomi medger i dagsläget 
inte en fasadtväft. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 32 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 

Justerares sign 
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Svar på medborgarförslag 3/2016 om bättre bussförbindelse med 
Hagby Ängar 

Britt Argård överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16 mars 
2016, § 12. 

Förslagsställaren föreslog: 

att kommunen i samråd med Länstrafiken trafikerar sträckan Centrum-Hagby 
Ängar med busstrafik samt 

att kommunen anlägger en säker gång- och cykelväg till Hagby Ängar och att 
enkla sittplatser placeras efter sträckan. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
I riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag som antogs 
av kommunfullmäktige 27 september 2017, § 70 står: 

"Ämnen av olika slag får inte tas upp i medborgarförslaget. Ett medborgar
förslag kan bara behandlas om det ligger inom fullmäktiges befogenhets
område." 

Medborgarförslaget överlämnades till kommunfullmäktige innan riktlinjerna 
antogs varför kommunchefen väljer att svara på båda punkterna i 
medborgarförslaget. 

Det är Region Örebro län, genom Länstrafiken, som ansvarar för buss
trafiken inom Örebro län. Samråd sker mellan Länstrafiken och 
kommunerna angående gällande och önskvärd busstrafik. Förslaget om 
busstrafik mellan centrum och Hagby Ängar kommer att överlämnas till 
Länstrafiken. 

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 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Förslaget om gång- och cykelväg till Hagby Ängar tas med i 
underlaget till utredningen. Nora kommun inväntar trafikplanen innan 
åtgärder vidtas. 

Justerares sign 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 
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Siv Wahlstedt Gustavsson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige 
den 28 september 2016, § 117. 

Förslagsställaren föreslog : 

att strandpromenaden öppnas för cyklister. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018. 
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 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. 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 beslut. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-04-18 

dnr ks2018-117 
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36 

Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2017 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och 
koncernredovisning för 2017 års verksamhet. Resultatet för kommunen är 
18,9 miljoner kronor och för koncernen 20,4 miljoner kronor. 

Balansomslutningen uppgår till 390 miljoner kronor för kommunen och 
960,6 miljoner kronor för koncernen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna bokslutet för kommunen och koncernredovisning för 2017 års 
verksamhet till revisionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2017 års 
bokslut. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson, 
Ulla Bergström, eamilla Sörman, Anita Rundqvist (samtliga Sl, Helena 
Vilhelmsson (el , Pia-Maria Johansson (LPol, Jan Larsson (-l, Rutger 
Ahlbeck (NPl och eamilla Andersson Larsson (V) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Eva Turasson och Tom Rymoen (båda Ml yrkar på att ärendet återremitteras 
för korrekturläsning. 

Pia-Maria Johansson yrkar på att det tas fram målvärden. 

Rutger Ahlbeck yrkar på att det i fortsättningen bättre redovisas vad som 
uppnåtts i verksamheterna. 

--I. Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

\J/ UJ. 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pia-Maria Johanssons och 
Rutger Ahlbecks tilläggsyrkanden och finner att de avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2017 års 
bokslut. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för båda tilläggsyrkandena. 

Ove Göthlin, Conny Alfredsson (båda SO), Jan Rylander och Rutger Ahlbeck 
(båda NP) reserverar sig till förmån för Rutger Ahlbecks tilläggsyrkande. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-18 38 

Kf § 27 dnr ks2018-117 

Revisionsrapport för Nora kommun 2017 

Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för år 2017. 
Dessutom har utsedd lekmannarevisor i Nora Rådhus AB, Norabostäder AB 
och Nora Fastigheter AB granskat bolagens verksamheter för år 2017. 
Granskningen omfattar även den verksamhet som under 2017 bedrevs i de 
gemensamma nämnderna Bergslagens Miljö- och bygg nämnd 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 18,9 miljoner kronor vilket är 15,9 miljoner högre än 
budget. Arets resultat är ca 3,1 procent av skatteintäkter och generella stats 
bidrag. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har revisorerna noterat ett 
antal avvikelser mot kommunala redovisningslagen och god redovisnings
sed. 

Revisorerna bedömer att kommunens verksamheter i all väsentlighet 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt til lfreds
ställande sätt. Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna anser dock att den interna kontrollen bör förstärkas. Resultatet 
enligt årsredovisningen är förenlig med fullmäktiges finansiella mål. 

Vad avser verksamhetsmålen har ingen fullständig uppföljning gjorts 
vilket innebär att revisorerna inte kan bedöma måluppfyllelsen. 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 godkänns. Dessutom 
tillstyrker de ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och de enskilda förtroende
valda i dessa organ. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revisionsberättelsen samt 

att styrelser och nämnder samt förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2017 

Justerares sign >d 

LG r/åJ) 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 
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Solveig Oscarsson, Per Andreasson, Monica Sundberg, Kent Nilsson, 
Hans Knutsson, Eleonor Karlsson, Ulla Bergström, Bror-Erik Israelsson, 
Anita Rundqvist (samtliga S), eamilla Andersson Larsson, (V), Tom Rymoen 
Håkan Kangert (båda M), Helena Vilhelmsson, Susanne Forsberg (båda e), 
Ove Göthlin (SO), Ulf Wilder (L), John SundelI (KO), Pia-Maria Johansson 
(LPo) deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf§ 28 
Ks § 31 
Lu § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-04-18 

dnr ks2017-780 

Sida 

40 

Förslag till ombudgeteringar, investeringar med anledning av 
2017 års bokslut 

Ekonomiavdelningen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Vid 
genomgång av 2017 års bokslut har förslag lämnats om att ombudgeteringar 
bör göras i 2018 års budget. 

Föreslagna ombudgeteringar innebär att nettoinvesteringarna för år 2018 
kommer att budgeteras till 52 784 000 kronor. 

Ledningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 

Juslrs;gn W 
, 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Uldragsbestyrkande 

Kf§ 29 
Ks §29 
Sbu § 9 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

dnr ks2016-273 

Förslag till ny högstadieskola - nya Karlsängskolan 

Sida 

41 

Under utskottets behandling av ärendet medverkar budgetsamordnings
gruppen i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 29 november 2017, 
§ 134. 

Noras enda högstadieskola, Karlsängskolan, invigdes officiellt 1968. En 
ombyggnation och större renovering genomfördes under 1990-talet. Det 
har länge förts politiska diskussioner om att bygga en ny högstadieskola 
alternativt genomföra en mer genomgripande förändring av den befintliga 
skolan. 

I budget 2016 avsattes en miljon kronor för att genomföra en förstudie av ny 
högstadieskola. 

På ledningsutskottet den 8 november 2017 och på kommunstyrelsen den 
29 november 2017 presenterades två förslag till ny Karlsängskola. Dels en 
nybyggnation och dels en om- och tillbyggnation. Kommunstyrelsen 
beslutade att det fortsatta arbetet ska ske i budgetsamordningsgruppen 
tillsammans med samhällsbyggnadsutskottet. 

Det har arbetats fram fem förslag: 

1. Nybyggnation av skola och central administration. Beräknad investerings 
utgift: 493 miljoner kronor. 

2. Nybyggnation av skola och central administration men med trästomme. 
Beräknad investeringsutgift: 533 miljoner kronor. 

3. Om- och tillbygg nation av skola och central administration. Beräknad 
investeringsutgift: 497 miljoner kronor. 

4. Nybyggnation skola. Beräknad investeringsutgift: 419 miljoner kronor. 
5. Nybyggnation skola men med trästomme. Beräknad investeringsutgift 

453 miljoner kronor. 

Förslaget från ansvarig handläggare är att anta alternativ fyra, nybyggnation 
av skola. 

Under utskottets och budgetsamordningsgruppens behandling av ärendet 
efterfrågas en investeringsplan med kommunens samlade investerings
behov de kommande åren. Det för att kunna ta ställning till vilken lånebörda 
kommunen kan ta på sig för att bygga en ny skola. 

Utskottet enas om att en nybyggnation är att föredra före en ombyggnation 
och att det enbart ska byggas en ny skola utan central administration. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 
21 mars ta fram en investeringsanalys. Utifrån den kan kommunstyrelsen 
fastställa ett förslag till kostnadsram/-tak för projektet. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde 
21 mars 2018 ta fram en investeringsanalys med kommunens investerings
behov för de kommande åren samt uppskattade kostnader och en tidsplan 
för investeringarna. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att en ny högstadieskola ska uppföras genom nybyggnation 

att uppdra till Nora Fastigheter AB att genomföra byggnationen samt 

att Nora kommun borgar för investeringsutgiften. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
att projektet i fortsättningen ska kallas nya Karlsängskolan eftersom förslaget 
nu gäller byggnation av ny högstadieskola enligt alternativ 4. 

Helena Vilhelmsson (C) yrkar bifall till Tom Rymoens yrkande. 

Kommunstyrelsen ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering fortsätter förhandlingen. 

Ordföranden informerar om att andra att-satsen i utskottets förslag revideras 
genom att Nora Fastigheter AB får uppdraget att genomföra projektet och 
inte byggnationen. 

Ordföranden yrkar också på att sista att-satsen stryks och att fullmäktige 
i stället beslutar om ett investeringsutrymme om max 360 miljoner kronor. 

Ulla Bergström (S) yrkar på att eleverna får lämna förslag på namn på den 
nya skolan. 

Helena Vilhelmsson yrkar på att investeringsutrymmet ska vara max 
350 miljoner kronor. Helena Vilhelmsson yrkar också bifall till Ulla 
Bergströms yrkande. 

Protokollsutdrag till 

C1/ &SJ. 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om nybyggna
tion av högstadieskola vilket bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på eget förslag om att Nora 
Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra projektet vilket godkänns. 

Ordföranden ställer därefter proposition på de två förslagen till investerings
utrymme och finner att kommunstyrelsen beslutar om ett investerings
utrymme om max 360 miljoner kronor. 

Efter det ställer ordföranden proposition på Tom Rymoens yrkande om att 
projektet i fortsättningen kallas nya Karlsängskolan vilket bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Ulla Bergströms yrkande om att 
eleverna ska få lämna förslag på namn på den nya skolan vilket godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att projektet i fortsättningen kallas nya Karlsängskolan samt 

att eleverna ska få lämna förslag på namn på den nya skolan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att en ny högstadieskola ska uppföras genom nybyggnation 

att Nora Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra projektet samt 

att investeringsutrymmet är max 360 miljoner kronor. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson, 
Ulla Bergström, Bror-Erik Israelsson, Eleonor Karlsson, Monica Sundberg 
(samtliga S), Jan Larsson (-), Helena Vilhelmsson (C), Ove Göthlin (SO), 
Camilla Andersson Larsson (V) och Rutger Ahlbeck (N P) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Sofie Semstrand (C) yrkar på att den nya högstadieskolan byggs i en 
konstruktion som tillåter att fukt i luften kan vandra genom konstruktionen, 
så kallad diffusionsöppen konstruktion. Helena Vilhelmsson och 
John SundelI (KO) yrkar bifall till detta. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att även rivningskostnaden av gamla 
skolan ingår i investeringsutrymmet, max 360 miljoner. 

Protokollsutdrag till 

U/ &8J 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Pia-Maria Johansson yrkar också på att den nya skolan ska smälta in i 
trästaden Nora. 

Rutger Ahlbeck (N P) yrkar på att samtidigt med projektstarten ska ansökan 
göras till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om rivning av 
skyddsrummen under gamla skolan. 

Rutger Ahlbeck yrkar också på att Nora Fastigheter AB ska genomföra 
projektet enligt löpande instruktioner från kommunstyrelsen. 

Håkan Kangert, Tom Rymoen (båda M) och Petra Käller (MP) yttrar sig utan 
att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 15 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Sofie Semstrands tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. Håkan Kangert deltar inte beslutet. 

Ordföranden ställer också proposition på Pia-Maria Johanssons tilläggs
yrkande om att rivningskostnaderna ska inkluderas i det totala investerings
utrymmet och finner att det avslås. 

Tom Rymoen, Håkan Kangert, Eva Turesson (samtliga M), Ove Göthlin, 
Conny Alfredsson (båda SO), Jan Rylander, Rutger Ahlbeck (båda NP) och 
Pia-Maria Johansson reserverar sig till fönmån för yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johansson yrkande om 
att skolbygget ska smälta in i trästaden och finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer också proposition på Rutger Ahlbecks tilläggsyrkande 
om anmälan till MSB och finner att det avslås. 

Ove Göthlin, Conny Alfredsson, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck och Pia-Maria 
Johansson reserverar sig till förmån för yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Rutger Ahlbecks tilläggsyrkande 
om projektets löpande instruktioner från kommunstyrelsen och finner att det 
avslås. 

Tom Rymoen, Håkan Kangert och Eva Turesson reserverar sig till fönmån 
för yrkandet. 

Protokollsutdrag till 

CG $6J. 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

LV 13er 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att en ny högstadieskola ska uppföras genom nybyggnation 

att Nora Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra projektet 

att investeringsutrymmet är max 360 miljoner kronor 

att den nya skolan byggs i en konstruktion som tillåter att fukt i luften kan 
vandra genom konstruktionen, så kallad diffusionsöppen konstruktion samt 

att den nya skolan ska smälta in i trästaden Nora. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Kf § 30 
Ks § 25 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
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Svar på motion 14/2012 - riktlinjer för hantering av medborgar
förslag 

Rutger Ahlbeck (NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 
26 september 2012, § 142. 

Motionären föreslog: 

att medborgarförslag ska besvaras inom sex månader samt 

att kommunstyrelsen två gånger om året, vid fullmäktiges första vårsamman 
träde och första höstsammanträde, redovisar medborgarförslag som inte 
beretts färdigt. 

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

Utredningssekreteraren har den 5 februari 2018 överlämnat ett svar på 
motionen. I kommunallagen 5 kap 35 § framgår det hur motioner och 
medborgarförslag ska beredas. Där står det att en motion eller ett med
borgarförslag ska beredas inom ett år från att frågan väcktes. Där står också 
att kommunstyrelsen två gånger om året ska rapportera till kommun
fullmäktige om vilka motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt 
inom ett år. 

Kommunfullmäktige fastställde den 27 september 2017, § 70, riktlinjer för 
handläggning av motioner och medborgarförslag. Riktlinjerna följer 
skrivningen i kommunallagen. 

Då Nora kommun har antagna riktlinjer för motioner och medborgarförslag 
behövs inga särskilda riktlinjer för hanteringen av medborgarförslag. 

ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 

cJ/ lt5/ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Rutger Ahlbeck 
(N P) utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till 

LV Z~f 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf § 31 
Ks § 36 
Sbu § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Svar på motion 15/2013 om parkerings regler 

Sida 
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Jan Rylander (NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 13 november 
2013, § 139. 

Motionären föreslog: 

att det görs en analys av nuvarande regler gällande möjligheterna för 
parkering 

att all centrumparkering utökas till sex timmar samt 

att stopp- och parkeringsförbuden runt torget tas bort. 

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

Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen den 28 januari 2018. 
En inventering av de parkeringsregler som gäller i Nora genomfördes under 
2017 av kommunens trafikingenjör. Inventeringen visade på brister i 
systemet. 

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 och den förväntas vara klar i slutet av maj 
2018. Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfu llmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jan Rylander 
(NP) utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 

Justerares sign 

eL lZi 
, Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Kf§ 32 
Ks § 26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

dnr ks2017-290 

Svar på motion 4/2017 om kommunallivsmedelsstrategi 

Sida 

49 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 
17 maj 2017, § 29. 

Motionären föreslog: 

att kommunen fattar beslut om att arbeta fram en livsmedelsstrategi som 
garanterar kommuninnevånarna en höjd självförsörjningsgrad rörande 
livsmedel jämfört med vad kommunen har idag. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommurichefen för beredning. 

Kostchefen har den 5 december 2017 överlämnat ett svar på motionen. Nora 
kommun har, genom kostchefen, deltagit i arbetet med att ta fram en 
regional handlingsplan för länets livsmedelskedja. Arbetet leds gemensamt 
av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. 

Kostchefen föreslår att kommunen inväntar den regionala handlingsplanen 
för länets livsmedelskedja innan kommunen fattar beslut om en lokal 
livsmedelsstrategi för Nora kommun. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och 
Helena Vilhelmsson (e) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

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

Sida 
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Pia-Maria 
Johanssons ändringsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag . 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som bifaller 
ändringsyrkandet röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelas att fullmäktige avgivit 22 ja-röster och 
8 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Justerares sign 

L0 IJA? 
Protokollsutdrag til l 

Utdragsbestyrkande 
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Nerikes Brandkårs förslag till ny taxa för tillsyn och tillstånds
givning 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag som 
kommuner kan använda för konstruktion av taxa inom räddningstjänstens 
område för tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor och LBE, lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. Den gäller för de flesta myndighets
ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE. 

Nerikes Brandkår har för avsikt att använda taxan när det gäller tillsyn enligt 
LSO och LBE samt tillståndsgivning enligt LBE. För att kunna använda det 
underlag för konstruktion av taxa som Sveriges Kommuner och Landsting 
tagit fram behöver handläggningskostnad per timme beräknas. Taxan kan 
utformas enligt tre modeller; timtaxa, fast avgift eller utifrån ärendetyper. 

Nerikes Brandkår föreslår att taxan utformas som en timtaxa. Uppräkningen 
av taxan sker genom att använda sig av ett index som Sveriges Kommuner 
och Landsting tillhandahåller, prisindex för kommunal verksamhet, PKV. PKV 
är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används av 
Sveriges Kommuner och Landstings egna beräkningar och beskrivningar av 
sektorns kostnadsutveckling. 

Direktionen för Nerikes Brandkår har behandlat ärendet den 14 december 
2017, § 50. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlems
kommun att fatta beslut om taxan. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och tillståndsgivning samt 

att taxan träder i kraft den 1 april 2018. 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet enas man om att ärendet 
återupptas på kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återuppta ärendet den 21 mars 2018. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar vice brand
chefen vid Nerikes Brandkår om förslaget till ny taxa för tillsyn och tillstånds
givning. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att eftersom ärendet kommer att 
behandlas i fullmäktige den 18 april ska taxan gälla från och med den 
1 maj 2018 vilket godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och tillståndsgivning samt 

att taxan träder i kraft den 1 maj 2018. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att kommunen föreslår direktionen på Nerikes Brandkår 
att arbeta fram garantier för handläggningstider. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att kommunen föreslår direktionen för 
Nerikes Brandkår att vara observant på att taxesystemet för respektive 
ärendetyp inte överstiger genomsnittet I landet. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons tilläggs
yrkanden och finner att de avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Jan Rylander, Rutger Ahlbeck (båda NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandena. 
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Ansökan om utökning av tidigare anslagna investeringsmedel för 
nybyggnad av omklädningsrum vid ishallen 

Kommundirektören, utvecklingschefen samt fastighetsstrategen har över
lämnat en skrivelse i ärendet. Ishallen är en kommunal idrottsanläggning 
med hög nyttjandegrad. Anläggningen används av flera föreningar, skolan 
och allmänheten. Standarden på omklädningsrummen är dålig. Det finns ett 
stort behov av att bygga nya lokaler för omklädning och förråd för att möta de 
behov och krav som verksamheten har idag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 165, om budget för 
2016 samt ekonomiska plan för 2017-2018 och anslog 5 miljoner kronor 
under förutsättning att kommunen skulle delfinansiera projektet med extern 
finansiering. Den beräknade kostnaden uppgick till 10 miljoner kronor. Nora 
hockey har ansökt om bidrag från SISU och beviljats 400 000 kronor. Bidrag 
söktes också från Allmänna arvsfonden men avslogs. 

Nya diskussioner har förts med styrelsen för Nora hockey för att ta fram en 
ny skiss på en utbyggnad med minsta möjliga ytor för att på så sätt hålla 
kostnaderna nere. Den nya kalkylen uppgår till 7,4 miljoner kronor. I den 
summan ingår nytt låssystem och också upprustning av ytskikt i 
Föreningarnas hus eftersom den byggnaden kommer att fortsätta nyttjas. 

Av den totala kostnaden på 7,4 miljoner kronor har kommunfullmäktige 
beviljat 5 miljoner kronor och SISU 400 000 kronor. Det saknas 2 miljoner 
kronor för att genomföra projektet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att fullmäktige fattar nödvändiga beslut, avsätta 
135000 kronor för driftskostnader från kommunstyrelsens oförutsedda 
medel under 2018. 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja en utökning av tidigare anslagna investeringsmedel med 
2 miljoner kronor samt 

att anta driftskostnadsökningen i budget från 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 
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Kf§ 35 dnr ks2018-085 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

JUCZ: sign Jylf: Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 36 dnr ks2018-085 

Val av två ledamöter och två personliga ersättare till Mälardals
rådet t.o.m rådsmöte 2019 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2016, § 151 , att 
Nora kommun skulle ansöka om medlemskap i Mälardalsrådet. Mälardals
rådets styrelse beslutade i februari 2018 att godkänna Nora kommuns 
ansökan. 

Nora kommun har möjlighet att utse två ledamöter och två personliga 
ersättare till dessa. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ledamöter till Mälardalsrådets rådsmöte välja Solveig Oscarsson (S), 
Rådstugugatan 15, 713 31 Nora och Helena Vilhelmsson (G) , Bäcketorp 202 
713 92 Gyttorp. 

att som personlig ersättare till Solveig Oscarsson välja Ulla Bergström (S), 
Övre Alntorps gård 303, 713 91 Nora samt 

att som personlig ersättare till Helena Vilhelmsson välja Tom Rymoen (M), 
Lindesby, Oskarslund 226, 713 94 Nora. 
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Kf§ 37 dnr ks2018-085 

Fyllnadsval: nytt ombud till stämma med Hopajola t.o.m 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ombud välja Lennart Axelsson (S), Pershyttan Flänsatorp 617, 
71391 Nora. 
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Kf§ 38 dnr ks2018-085 

Fyllnadsval: ny suppleant i styrelsen för Nora Fastigheter AB 
t.o.m årsstämma 2019 

Ulla Bergström (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny suppleant välja Håkan Boman (S), Bergslagsgatan 19 A, 
71332 Nara. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 39 dnr ks2018-085 

Fyllnadsval: ny suppleant i styrelsen för Norabostäder AB t.o.m 
årsstämma 2019 

Ulla Bergström (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny suppleant välja Håkan Boman (S) , Bergslagsgatan 19 A, 
71332 Nora. 

Protokollsutdrag til l 
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Kf § 40 

Delgivningar 

2018-03-28. Revisorerna - Rapport över årsredovisning 2017. 
(dnr ks2018-117) 

Sida 

60 

2018-03-28. Revisorerna - Grundläggande granskning 2017. (dnr 2018-187) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Justerares sign 
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C 

SO 

MP 

NP 

L 

KO 

LPO 
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Ledamöter 

Solveig Oscarsson inte § 27 pga jSv 

Margaretha Eriksson 

Per Andreasson inte § 27 pga jSv 

Monica Sundberg inte § 27 pgajSv 

Kent Nilsson inte § 27 pgajSv 

Camilla Sörman 

Hans Knutsson inte § 27 pga jav 

Eleonore Karlsson inte § 27 pga j Sv 

Håkan Boman 

Ulla Bergström inte § 27 pga jSv 

Bror-Erik Israelsson inte § 27 pga j Sv 

Anna Karlsson 

Enar Mobero 

Camma Andersson Larsson ej § 27 pga jlJJv 

Björn Folkesson 

Therese Hoikkala 

Jan Larsson l-l 1:e vice ordf 

Tom Rymoen inte § 27 pga j Sv 

Håkan Kangert inte § 27 pga jSv 

Ewa Turesson 

Christer Haooovist 

Helena Vilhelmsson §§15-26,2S-29 

Marita Simpson §§ 15-27 

Susanne Forsbera inta $ 27 pga iSv 

Andreas Vidlund 

Ove Göthlin inte § 27 pga j Sv 

Connv Alfredsson 

Ruben Wickenhauser 

Monika Aune 

Bertil Roden 

Rutaer Ahlbeck 

Biraitta Bora, 2:. v;ce 

John SundelI inte 5 27 ~a iOv 

Pia-Maria Johansson inle § 27 pga jSv 

Ulf Carlson, ordförande 

Antal 
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1 1 

1 1 
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1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

-
1 1 

1 1 

1 1 

-
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

-
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1 1 

-
1 1 
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-
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1 1 
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1 1 

1 1 
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Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 18/42018 
Ersättare Närvarande Närvarande 

beslutande ej beslut-
I § 32 1& ande 

Ja Ner Avs Ja 

Anita Rundqvist inte § 27 pgaj~v 1 1 

Sven erik Werner 1 1 

Berit Elgström § 27 1 

Malak Rasuli 

Kjell Olov Ericson § 27 1 

Jennika Landin 

Sami Hoikkala 

Rickard Pettersson 

Ulrika Mooren 

Jan Forslund 

Henk Burqerino 1 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand §§ 27,30-40 1 1 

Vakant 

Jasmine Ivarsson 

Petra Kaller §§ 15-29 1 

Jan Rylander 1 1 

Lars-Erik Larsson 1 

Ulf Wilder inte § 27 pgajSv 1 1 

Jens-Mikael Larsson 

Parisse Ekman 

Nils Holmberq 

Anna Berggren 

Göran Beraaren 

Antal 3 3 

Omröstning 

& 
Ner Avs Ja Nej Avs 
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