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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-23 

Kf§ 66 dnr ks2020-029 

Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny 
ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 14 december 2022 

Länsstyrelsen har utsett Jonatan Tjäder (V) som ny ledamot efter 
Camilla Andersson Larsson (V) som avsagt sig uppdraget. 

Eva Haldert (V) utses som ny ersättare efter Jonatan Tjäder. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Sida 

2020-09-23 92 

Kf§ 67 dnr ks2020-1 07 

Information från revisorerna 

Revisorerna meddelar att de inte har någon information denna gång. 

Rutger Ahlbeck (NP) ställer dock en fråga till revisorn om varför deIårs
bokslutet ska behandlas på fullmäktiges oktobersammanträde och inte, 
som tidigare, på sammanträdet nu i september. 

Revisor Björn Hagberg informerar att delårsbokslutet gäller januari-augusti 
för att samordnas med de övriga kommunerna inom KNÖL, dvs Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Hällefors samt Samhällsbyggnadsförbundet och nämnden. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 

93Kommunfullmäktige 2020-09-23 

Kf§ 68 
Ks § 85 
Lu § 43 dnr ks2020-201 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommundirektören och kommunsekreteraren har överlämnat en skrivelse 
i ärendet. Kommunfullmäktiges arbetsordning har reviderats med anledning 
av den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari 2018. 

Strukturen på arbetsordningen följer Sveriges Kommuner och Regioners 
förslag till arbetsordning men innehåller också lokala delar. Bland annat ingår 
fullmäktiges beslut i december 2019 om mötesformer för fullmäktige under 
åren 2020-2022. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) och 
Pia-Maria Johansson (LPo) utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

94Kommunfullmäktige 2020-09-23 

Kf§ 69 
Ks § 86 
Lu § 44 dnr ks2020-229 

Förslag till revidering av revisionsreglementet 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige välja fem revisorer. När fullmäktige 
valde revisorer efter valet 2018 utsågs sex revisorer. 

Fullmäktige behandlade på sammanträde den 26 februari 2020, § 15, 
avsägelse från en av revisorerna. Kommunfullmäktige beslutade då att 
inte förrätta fyllnadsval av ny revisor. 

Revisorerna har vid sammanträde den 12 mars 2020 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera revisionsreg lementet enligt kommunallagens 
krav på fem revisorer. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera reglementet i enlighet med kommunallagens krav på fem 
revisorer. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Sammantrådesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-23 95 

Kf § 70 
Ks § 87 
Lu § 45 dnr ks2020-330 

Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 

Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § ska kommunfullmäktige besluta om i 
vilken utsträckning ledamöter och ersättare får delta i en nämnds möten på 
distans. Deltagandet måste då ske genom att Ijud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
delta på lika villkor. 

Om fullmäktige fattare beslut om att tillåta deltagande på distans och det 
finns teknisk möjlighet till det ska en ledamot som deltar på distans anses 
vara närvarande. 

Rätten att delta i nämnders och styrelsers sammanträden ska anges i 
reg lementet. 

Bergslagens överförmyndarnämnd behandlade ärendet den 17 juni 2020, 
§ 30. Nämnden föreslår kommunfullmäktige i kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora besluta om revidering i reglemente för 
Bergslagens överförmyndarnämnd enligt följande. 

Deltagande på distans 

§9 

Overförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om Ijud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används 
skall vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes
handlingar, bild eller ljud. 

Ledamöter som önskar delta på distans skall senast tre dagar i före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun. 
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställa att gällande 
lagstiftning upprätthålls. 

Overförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall gälla om 
deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att numreringen av 
nämndens reglemente revideras med anledning av ovanstående tillägg. 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till revidering av Bergslagens överförmyndarnämnds 
reglemente samt 

att numrering av nämndens reglemente revideras med anledning av tillägget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 2020-09-23 97 

Kf § 71 
Ks § 88 
Lu § 46 dm ks2020-1 02 

Förslag till utbetalning av partistöd 

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 2019. Redovisning 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 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2020-09-23 98 

Kf § 72 
Ks § 89 
Lu § 47 dnr ks2020-258 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att förlänga 
giltighetstiden för den kommunala avfallsplanen 

Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas en avfallsplan 
för varje kommun. Planens innehåll regleras av Naturvårdsverkets före
skrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen och 
renhållningsföreskrifterna är tillsammans kommunens renhållningsordning . 

Avfallsplanen är ett planeringsdokument till hjälp för att styra mot de 
regionala och nationella miljömålen. För att planen ska fungera på önskat 
sätt kräver den arbete och behöver följas upp regelbundet. Kommunernas 
nuvarande gemensamma avfallsplan sträcker sig från 2016 till 2020. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har påbörjat arbetet med att 
revidera de nuvarande renhållningsföreskrifterna och beräknas bli klara 
under 2020. Förbundet ser en fördel med att föreskrifterna är genom
arbetade och färdiga innan arbetet med avfallsplanen påbö~as eftersom 
föreskrifterna kan påverka planering, mål och åtgärder i avfallsplanen. 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat 
ärendet den 30 april 2020, § 33. Direktionen beslutade att föreslå fullmäktige 
i respektive medlemskommun att förlänga giltighetstiden för nuvarande 
avfallsplan med ett år, dvs till den 31 december 2021 samt att flytta fram 
genomförandet av ny avfallsplan till år 2021 , att gälla från 2022. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med ett år, dvs till 
den 31 december 2021 

att flytta fram genomförandet av ny avfallsplan till år 2021 , samt 

att den nya avfallsplanen ska gälla från 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2020-09-23 99 

Kf§ 73 
Ks § 91 
Lu §49 dnr ks2016-502 

Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020 

Ekonomichefen överlämnade en skrivelse i ärendet den 16 april 2020. 
Styrelsen för Nora Golfklubb ansöker om amorteringsfrihet under 2020 för 
borgenslån. Enligt fullmäktiges beslut den 7 december 2016, § 181, är 
amorteringskravet 75 000 kronor per år. 

Styrelsens ansökan om amorteringsfrihet under 2020 är med anledning av 
den rådande Covid-19-pandemin vilken påverkar klubbens ekonomiska 
förutsättningar under 2020. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 10 juni 2020, § 51. Under 
fullmäktiges behandling av ärendet yrkande Pia-Maria Johansson (LPo) 
på att ärendet skulle återremitteras för att ta reda på hur Nora Golfklubbs 
resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019. 

Efter omröstning meddelade ordföranden att kommunfullmäktige beslutade 
genom minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
att ta reda på hur Nora Golfklubbs resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019. 

Under utskottets behandling av ärendet finns Nora Golfklubbs resultatrapport 
för år 2019 med i handlingarna. Rapporten visar på ett positivt resultat på 
ca 677 000 kronor. 

Ordföranden yrkar på att utskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna att Nora Golfklubb får amorteringsfrihet under 2020 under 
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet under 
samma period. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på Nora Golfklubbs ansökan om 
amorteringsfrihet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet 
beslutar enligt bifallsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdalum 

2020-09-23 

Sida 

100 

Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna amorteringsfrihet under år 2020 för Nora Golfklubb under 
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet under 
samma period. 

Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

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

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till utskottets förslag . 


Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun

styrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 


Omröstning är begärd och ska verkställas. 


Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns. Den som bifaller 

utskottets förslag röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej. 


Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen har avgivit 

10 ja-röster och 5 nej-röster 


Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 


Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo), 

Jan Larsson (MP) och Therese Hoikkala Lindqvist (V) avslag på kommun

styrelsens förlag . 


Solveig Oscarsson, Anna Karlsson (båda S), Tom Rymoen (M), Gilite 
Rugerero (KO) och Birgitta Borg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Marita Simpson (e) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-23 101 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna amorteringsfrihet under år 2020 för Nora Golfklubb under 
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet under 
samma period. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) 
Conny Alfredsson (SD), Jan Larsson (MP) och Therese Hoikkala Lindqvist 
M reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-23 102 

Kf § 74 
Ks § 95 
Lu § 30 dnr ks2020-142 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2020 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i juni och december redovisa de motioner och medborgar
förslag där beredningen inte är slutförd. 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2020. 

Under perioden november 2019 och april 2020 har det överlämnats fyra 
motioner och ett medborgarförslag. Två medborgarförslag har besvarats. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Marita Simpson (C) på att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och att kommunalråden och 
oppositionsrådet får i uppdrag att ta fram fylligare redovisningar om statusen 
på beredningen av motionerna och medborgarförslagen i redovisningen. Det 
ska dessutom presenteras en plan för hantering av motioner och medborgar 
förslag . 

Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo), Rutger Ahlbeck (NP), Solveig 
Oscarsson, Jonas Akerman (båda S) och Susanne Forsberg (e) yrkar bifall 
till återremissen. 

Jan Rylander (NP), Birgitta Borg (L), Håkan Boman (S) och Eija Ahonen 
Pettersson (M) yttrar sig utan att framföra egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Protokollsutdrag till 

.:JUtdrags best yrkande 
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2020-09-23 103 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och att kommunalråden och 
oppositionsrådet får i uppdrag att ta fram fylligare redovisningar om statusen 
på beredningen av motionerna och medborgarförslagen i redovisningen samt 

att det presenteras en plan för hantering av motioner och medborgarförslag 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 75 
Ks § 105 
Lu § 52 dnr ks2020-145 

Svar på motion 3/2020 om utveckling av området omkring 
Karlsängskolan 

Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 29 april 2020, 
§ 31 . 

Motionären föreslog: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en utveckling av KarIsängs
området enligt motionens intension. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på avslag på 
motionen. Motionen bygger på att konstisbanan ska vara kvar vilket inte är 
den styrande majoritetens vilja. Ordföranden informerar om att ett svar på 
motionen ska finnas till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september. 

Bengt Magnusson (LP o) yrkar på att motionen ska överlämnas för 
beredning. 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkade och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons yrkande och 
finner att det avslås. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 


Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 


Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) avslag på utskottets förslag . 

Tom Rymoen (M) och John SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag . 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

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

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Larsson (MP) på att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med hänvisning till fullmäktiges 
beslut den 10 juni 2020, § 56, att motionssvaret ska behandlas vid samma 
tillfälle som ärendena om den konstfrusna isbanan och lokaIförsörjnings
planen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Tom Rymoen (M) och Anna Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag . 

Birgitta Borg (L) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

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

Protokollsutdrag till 
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Kf § 76 
Ks § 106 dnr ks2020-039 

Förslag med anledning av Nitro/Nora BS önskemål att 
Nora kommun övertar den konstfrusna isbaneanläggningen 

Nitro/Nora SS har vid två tillfällen sedan 2018 lämnat in önskemål om att 
Nora kommun ska överta ägande och drift av isbaneanläggningen på 
bandyplan . 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019, § 95, att inte ta över isbane
anläggningen och att det årliga driftbidrageUhyran av isbaneanläggningen, 
975 000 kronor, ska vara kvar. 

I januari 2020 begärdes isbaneanläggningen ägare Karlsängs lP i konkurs. 
Isbaneanläggningen ägdes då av konkursförvaltaren. 

Nora kommuns avsikt är att överta isbaneanläggningen men inte fortsätta 
driva den för egen eller annans verksamhet. Kommunen ska utreda förut
sättningarna för en utökad användning och nyttjandegrad av fastigheten 
för olika idrotter året om. 

Med anledning av ovanstående beslutade kommunstyrelsen den 27 maj 
2020, § 67, att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunstyrelsens 
beslut den 3 juni om att bevilja Nitro/Nora SS ett årligt bidrag på 975 000 
kronor och att inte avsätta 975 000 kronor för årlig hyra/drift av isbane
anläggningen. 

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att 
komma överens med Karlsängs IP:s konkursbo om övertagandet av isbane
anläggningen. Kommundirektören fick också i uppdrag att utreda förutsätt
ningarna för utökad användning och nyttjandegrad av fastigheten för olika 
idrotter året om. Utredningen ska genomföras under 2020 och innehålla 
investerings- och driftskostnadsberäkning. Därefter ska den redovisas för 
kommunstyrelsen. 

För eventuella konsultkostnader beslutar kommunstyrelsen att avsätta 
100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel för 2020. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 10 juni 2020, § 56, 
beslutade fullmäktige om minoritetsåterremiss. När ärendet ska behandlas 
igen ska det ske vid samma tillfälle som svar på motion från Jan Larsson 
(MP) om utveckling av Karlsängs lP samt lokalförsörjningsplan. 

Ett förslag till svar på motionen behandlas på kommunstyrelsens samman
träde den 9 september 2020. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2020, § 9, att ge kommun
direktören i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan över anläggningar 
inom kultur- och fritidsområdet inklusive idrottsområdet. Syftet var att få en 
helhetssyn och långsiktig strategi för Nora kommun. Planen ska redovisas i 
kommunstyrelsen under 2020. 

Under våren och sommaren har kommunförvaltningen fått ställa om resurser 
och behövt prioritera nytillkomna uppgifter på grund av den pågående 
pandemin. Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan har ändå pågått 
men inte i sådant tempo att den kan presenteras innan årsskiftet 2020/2021. 

Planen ska omfatta alla lokaler och anläggningar inom kultur- och fritids
området och utgöra underlag för prioritering av investeringar mm för en 
långsiktig utveckling till och med 2030 aven önskvärd infrastruktur på 
området. 

Inventering och bedömning av anläggningarnas status är snart färdig. Men 
berörda aktörer, allmänhet, barn och unga med flera ska få möjlighet att 
framföra önskemål genom bland annat dialogmöten, enkäter mm. Detta 
kommer att ske under hösten. 

Dessutom ska förslag på ett antal särskilda utvecklingsområden med olika 
förutsättningar redovisas, bland annat det aktuella området Karlsängs lP. 

Bedömning har gjorts att även om lokalförsörjningsplanen inte är klar i sin 
helhet påverkar det inte de ideer och tankar som den politiska majoriteten 
har för den konstfrusna isbaneanläggningen, dvs att använda fastigheten för 
olika idrotter året om. 

Kommunstyrelsen föreslår därför åter fullmäktige besluta att upphäva 
kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 95, om att bevilja årligt bidrag 
till Nitro/Nora BS om 975 000 kronor samt att inte avsätta 975 000 kronor för 
årlig hyra/drift av isbaneanläggningen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och 
David Stansvik 0/) bifall till förslaget. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

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

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 95, om att bevilja 
årligt bidrag till Nitro/Nora BS om 975 000 kronor samt 

att inte avsätta 975 000 kronor för årlig hyra/drift av isbaneanläggningen. 

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

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) avslag på 
kommunstyrelsens förslag . Jan Rylander yrkar på att fullmäktige i stället 
beslutar att användandet av Karlsängs isbaneanläggning ska kunna göras 
i samma omfattning som tidigare år av Nitro/Nora BS, skola och allmän
heten, att överlåta skötseln av isbaneanläggningen t ill Nora Fastigheter 
under 2020/2021 samt att för skötseln av isbaneanläggningen anvisa 
700 000 kronor i stället för tidigare utbetalt årligt bidrag med 975 000 kronor 
ti II N itro/N o ra BS. 

Pia-Maria Johansson (LP o) och Jan Larsson (MP) yrkar bifall till 
Jan Rylander ändringsyrkande. 

Gilite Rugerero (KO), Tom Rymoen (M), Birgitta Borg (L) och Susanne 
Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Jan Rylander yrkar på ajournering, vilket godkänns. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandl ingarna. 

Anna Karlsson (S) och Eija Ahonen Pettersson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Solveig Oscarsson (S) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Jan Rylander ändringsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen.s förslag . 

Protokollsutdrag till 

tdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019, § 95, om att bevilja 
årligt bidrag till Nitro/Nora BS om 975 000 kronor samt 

att inte avsätta 975 000 kronor för årlig hyra/drift av isbaneanläggningen. 

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

Protokollsutdrag till 
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Kf § 77 dnr ks2020-286 

Svar på interpellation om Nya Karlsängskolan 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar följande frågor till Solveig 
Oscarsson (S). 

• 	 Vad har detta kostat kommunen totalt hittills? (Advokatkostnader i 
samband med processen, lönekostnader för tjänsteman som avdelats för 
projektet inom kommunen, tid som Nara Fastigheter avdelat samt 
kostnader för konsulten från Urkraft) 

• 	 Vi tog beslut i juni 2019 om att gamla skolans framtid skulle utredas 
vidare. Jag undrar vad har gjorts i det avseendet och förberetts under 
denna tid då vi haft resurser avdelade? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

• 	 Nara kommun förstudie 911796 kr 
Nara Fastigheter juridisk konsultation, överprövning 601973 kr 
Nara Fastigheter markutredning, VAP 137578 kr 
Nara Fastigheter projektadministration, Adabacum 329480 kr 
Nara Fastigheter upphandlingsstöd, Urkraft 394 152 kr 
Nara Fastigheter utredning, skyddsrum 5065 kr 
Totalt: 2380045 kr 

• 	 Enligt de svar vi hittills fått från Nara Fastigheter så föreslå man en 
rivning av gamla skolan. 

Nu har vi tagit ett omtag vad gäller projektet Karlsängskolan och tittar 
på ett nytt uppdragsdirektiv. 

Vi tittar nu på siffror för antal elever och vad skolan ska innehålla. Från 
majoritetens sida förespråkar vi en nybyggnation av högstadieskola. 

Det nya förslaget på direktiv ska sedan beredas för att slutligen ta ett 
beslut i KF. Beräkningar på placering, ytmått på en ny skola, skolgård och 
parkering osv. 

Vi kan därför idag inte säga vad som kommer att hända med den 
gamla skolan, om en del av skolan ska vara kvar eller inte. Det är en 
fortsatt utredning som behöver göras efter att de nya direktiven 
kommer fram. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Jan Larsson (MP) Tom Rymoen (M) 
Eija Ahonen Pettersson (M) och Marita Simpson (e) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 78 	 dnr ks2020-368 

Svar på interpellation om överenskommelse om avslut av 
anställning som skolchef 

Bengt Magnusson (LPo) har överlämnat följande frågor till Solveig 
Oscarsson (S) och Tom Rymoen (M). 

• 	 Vad är anledningen till överenskommelsen om att skolchefen ska 
avsluta sin anställning? 

• 	 Vilka kostnader, exempelvis lönekostnader, avgångsvederlag, arvode 
för utredningar mm har det medfört för Nora kommun, som redan har 
en hårt ansträngd ekonomi? 

• 	 Hur har rekryteringen av den nya tillfälliga skolchefen gått till? 

• 	 Hur ser rekryteringsprocessen för en ny skolchef ut? 

• 	 Vilken tidsplan finns? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

• 	 Anledningen är oense om styrning och ledning. 

• 	 Avgångsvederlag 14 månadslöner. 

• 	 Där har kommundirektör och personalchef scannat av vilka goda 
ledare som hade möjlighet att ta ett uppdrag snarast. 

• 	 Framtagande av kompetensprofil, anlita rekryteringsföretag, 
annonsering under september/oktober, ännu inte klart med sista 
ansökningsdag, intervjuer. 

• 	 Att erbjuda tjänst oktober/november. 

Bengt Magnusson (LPo) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum 	 Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-23 	 112 

Kf § 79 	 dnr ks2020-369 

Svar på interpellation om konsulttjänster 

Bengt Magnusson (LPo) överlämnar följande frågor till Solveig Oscarsson 
(S) och Tom Rymoen (M). 

• 	 När har det beslutats om att konsult ska anlitas, som arvoderas eller 
avlönas, vem har fattat besluten, vad har syftet varit och vad har 
det kostat? 

• 	 Redovisning för kostnader önskas för 2019 och för första halvåret 2020. 

Kommunstyrelsens vice ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

• 	 Nora kommun är en förhållandevis liten kommun som omöjligen kan 
ha den kompetens anställd som krävs i vissa sammanhang, 
ex juridik och IT. Det kan också bero på att medarbetare har fullt 
schema vilket gör att externt stöd i form av konsult i vissa fall kan 
behövas som avlastning i brådskande ärenden. Detta beroende på 
att vi just är en liten kommun med begränsade administrativa 
resurser. 

Vi söker givetvis att lösa en del av situationerna i samverkan med 
knöl, regionen och enskilda kommuner eller att vi köper tjänster eller 
delar tjänst med en eller flera kommuner, ex MEX-funktionen. 

Beslut om var och när konsultstöd skall nyttjas ligger på respektive 
verksamhet att lösa internet och inom ram. Krävs beslut utanför ram 
så beslutas dessa tillfällen i särskild ordning av politiken i de fall 
detta förekommer, vilket ni känner till. 

Syftet är oftast att kunna genomföra de politiska beslut och mål som 
verksamheterna har att förhålla sig till eller att utreda områden som 
kräver specialistkompetens. 

• 	 Kostanden för detta har under 2019 varit 2 136 454, 12 kronor och 
för perioden fram till 2020-09-14 är det 2 216 987,74 kronor. Totalt 
4353441,86 kronor. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Några större poster i sammanhanget är: 

Kommunstyrelsens förfogande, 481 000 kronor med tonvikt på 

Järledammen, Hagbydammen och elevhälsan. 

Implementering av Stratsys, 369 000 kronor. 

Uppgradering av personalsystemet Visma samt systemsupport, 

587 000 kronor. 

IT-stöd och support kring programvaror, 665 000 kronor. 

Soc barn och unga, rättsstöd i individärenden, 278 000 kronor. 

Kostnader i utarbetande av LIS-planen, ca 450 000 kronor. 


Vår bedömning i majoriteten är att det i detta sammanhang inte finns 
några anmärkningsvärda avvikelser eller orimliga kostnadsnivåer. 

Bengt Magnusson (LPo) yttrar sig . 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 80 
Kf § 61 

Svar på fråga om Nora kommuns förmedling av brev från 
allmänheten till de förtroendevalda 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor ti ll kommunstyrelsens 
ordförande på kommunfullmäktige den 29 april 2020, § 34. 

Ur medborgarperspektiv, som du som förtroendevald representerar, tycker 
du att det är en öppen och bra demokratiskt sätt att inte garantera med
borgarna den seNicen att inte få brev förmedlade då de är speciellt riktade 
till politiker och inte heller informera om att även denna post silas, vilket kan 
göra att alla adressater inte nås? 

Hur har du för avsikt att ändra på detta och i så fall på vilket sätt? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågan besvaras på 
fullmäktiges nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Svaret på frågan behandlades inte vid dagens sammanträde på grund av 
tidsbrist. Svaret kommer att behandlas vid fullmäktiges sammanträde i 
september. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommunstyrelsens 
ordförande frågan enligt följande. 

Som kommunalråd harjag inte detaljkunskapen om hur detta sköts av 
föNaltningen i vardagen. Om det visar sig att hanteringen på något vis inte 
fungerar så kommer fÖNaltningen få i uppdrag att finna en lösning för det. 
Man skulle även kunna ta med detta och annan administrativ hantering i en 
kommande internkontroll för att se över om det är en ändamålsenlig och 
rättssäker hantering. På så vis skulle kommunstyrelsen få en bättre inblick i 
hanteringen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 81 
Kf§ 62 dnr ks2020-228 

Svar på fråga om fortsatt hantering av "isbanan" 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor ti ll kommunstyrelsens 
ordförande och kommunfullmäktiges ordförande på kommunfullmäktige den 
29 april 2020, § 35. 

Har kommunen på något sätt kontaktat konkursförvaltare och fått garantier 
för att konkursförvaltaren inte säljer det som är avyttringsbart innan beslut 
tas i fullmäktige? 

Frågan har bollats under flera månader, vad är skälet till att den skjuts på 
ytterligare och när kommer frågan att lyftas i fullmäktige? 

Kommunfullmäktiges ordförande meddelade att frågan besvaras på 
fullmäktiges nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Svaret på frågan behandlades inte vid dagens sammanträde på grund av 
tidsbrist. Svaret kommer att behandlas vid fullmäktiges sammanträde i 
september. 

Under fullmäktiges behandling av frågan framför Pia-Maria Johansson (LPo) 
att frågan inte längre är aktuell. Kommunstyrelsens ordförande menar att det 
finns många olika anledningar till att frågan om isbanan har tagit tid . 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 82 dnr ks2020-285 

Motion 4/2020 om utredning om förvaltning av fastigheter inom 
Nora kommunkoncern 

Pia-Maria Johansson (LP o) överlämnar motionen. 

Pia-Maria Johansson undrar varför det inom kommunen finns fastigheter 
som förvaltas av Nora Fastigheter, av Norabostäder och av Nora kommun. 

Motionären förslår: 

att en utredning sker om att samtliga fastigheter som kommunen har ska 
förvaltas av Norabostäder respektive Nora Fastigheter. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande / 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-09-23 117 

Kf § 83 dnr ks2020-383 

Medborgarförslag 4/2020 om önskemål om ytterligare bänkar 

Maj-Britt Lindqvist överlämnar medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att en bänk placeras på sträckan mellan stationshuset och första bänken vid 
Hagbyån, ungefär vid kyrkogården/bilparkeringen samt 

att en bänk också placeras på sträckan mellan platsen för "den försvunna 
grodan" och Bryggeriet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

,.., (1 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande

)\]" 1J 1+1 
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Kf§ 84 dnr ks2020-414 

Medborgarförslag 5/2020 om önskemål om övergångsställe 

Kenth Olsson överlämnar medborgarförslaget. 


Förslagsställaren föreslår: 


att man anlägger ett markerat och skyltat övergångsställe på gång- och 

cykelvägen i korsningen Hagbyvägen- Fibbetorpsvägen. 


Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 85 dnr ks2020-434 

Uppdrag att ta fram förslag till program och aktiviteter med 
anledning av att Deklaration för en stark demokrati skrivs under 

Ordföranden informerar om den nätverksträff som länets och regionens 
fullmäktigepresidier hade den 18 september. Temat för träffen var demokrati 
med anledning av att det år 2021 är 100 år sedan demokratin fick 
genombrott i Sverige. 

Med på träffen var också Peter Örn, ordförande i Kommitten Demokrati 100 
år. Kommitten har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en 
samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin. Under rubriken 
Vår demokrati - värd att värna varje dag samlas aktörer som vill bidra till att 
stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark 
även de kommande 100 åren. 

Kommitten har tagit fram Deklaration för en stark demokrati. De aktörer som 
antar deklarationen åtar sig att under åren 2020-2021 bidra till de åtaganden 
som anges i deklarationen. Ambitionen är att ett stort antal aktörer skriver 
under deklarationen. 

Vid nätverksträffen var tanken att länets kommuner samt regionen skulle 
skriva under deklarationen, vilket också gjordes av de kommuner som hade 
antagit egna aktiviteter för att stärka demokratin. Dock hade inte samtliga 
kommuner gjort detta, bland annat Nora. 

Med anledning av detta föreslår ordföranden att fullmäktiges presidie får i 
uppdrag att ta fram ett förslag till program och aktiviteter för 2021 inför att 
Deklaration för en stark demokrati skrivs under. 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag vilket bifalls. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge fullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett förslag till program och 
aktiviteter för 2021 i samband med att "Deklaration för en stark demokrati" 
skrivs under. 

Protokollsutdrag till 
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Monica Sundberg 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland (-l 

Christer Haggqvist 

Britt Alderholm 

Monlan Hedlund 

Vakant 

Vakant 

Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

Anna Berggren 

Klara Sandberg X 

Gunnar Rosendahl (-) 

Anders Stigfur 

Björn Folkesson 

Eva Haldert 

Gilite Rugerero X 

Klas Engholm 

Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

Jan Larsson X 

Petra Kaller 

Anita Rundqvist (S) (en' kvittning) X 

Antal 2 2 
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