
NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Beslutande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-11-06 151 

Hagby Ängar, 2019-11-06 kl 16.00-19.40 

enligt bifogad närvarolista. 

Ovriga deltagande Patrik Andersson, seniorkonsult KPA Pension, § 102 
Isabell Landström, kommundirektör 
Eva R Stensson, kommunsekreterare 

Utses att justera John SundelI (KO) och Jan Larsson (MP) 

Justeringens 

plats och tid 

Under· 

skrifter Sekreterare Paragrafer 102-116 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ar justerat Justeringen har tiUkannagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammantrådesdatum 2019-11-06 

Datum för 2.0{~-!(-{q Datum för zo{Q-12-!!anslags uppsanande anslags nedtagande 

Förvaringsplats 
fOr protokoll!!t 

Underskrift 
='""'"'~... .. ... ... ... ..... .... .. .. ... ..... ... 

Per Andreasson (S), ordförande 

http:16.00-19.40


INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 6 NOVEMBER 2019 


Ärende 

Personinformation för förtroendevalda. 


I nformation från revisorerna. 


Delårsrapport januari-augusti 2019 med helårsprognos. 


Faststallelse av utdebitering för år 2020. 


Samhallsbyggnadsnamnden Bergslagens förslag till taxa för bygg lov och 

strandskyddsdispens mm. 


Förslag till mötesformer för fullmaktige 2020-2022. 


Förslag till sammantradesplan kommunfulImaktige för år 2020. 


Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnamnden 2019-2023. 


Revidering av reglemente för ersattning till kommunala förtroendevalda. 


Godkannande av avsagelse som ersatta re i kommunfullmaktige. 


Interpellation och svar om beslut fattadE; i kommunstyrelsen trots återremiss i 

fullmaktige. 


Motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och avloppshantering. 


Motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna skogsinnehavet kalhyggefritt. 


Fråga angående ny resursfördelningsmodell för sarski lt boende och hemtjansten. 


Delgivningar. 


Paragraf Sidnr 

102 152 


103 153 


104 154 


105 155 


106 156 


107 159 


108 160 


109 162 


110 163 


111 164 


112 164 


113 166 


114 167 


115 168 


116 169 




NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 

Sammantr3desdatum Sida 

2019-11-06 152 

Kf § 102 dm ks2019-481 

Pensionsinformation för förtroendevalda 

Seniorkonsult vid KPA Pension informerar kort om den föregående 
bestämmelsen om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 
PBL. 

Han informerar också om OPF-KL som gäller för de förtroendevalda som 
tillträtt efter valet 2014 samt om den nya versionen OPF-KL 18. Den senare 
fattade fullmäktige beslut att anta den 8 maj 2019. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag tiJJ 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-11-06 153 

Kf § 103 dnr ks2019-122 

Information från revisorerna 

Revisionens ordförande påminner ledamöterna om att fylla i den enkät som 
skickats ut till dem. Det fatta fyra svar. 

Ordföranden informerar att KPMG har genomfört en granskning av 
kommunens IT-säkerhet. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 154 

Kf § 104 
Ks § 127 
Lu § 66 dnr ks2019-434 

Delårsrapport januari-augusti 2019 med helårsprognos 

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2019 
med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 25 335 000 kronor 
för perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2018 
som uppgick till 18 073 000 kronor. Prognosen för helåret 2019 pekar på ett 
negativt resultat på ca 7 223 000 kronor. Det innebär ett budgetöver
skridande på 12 375 000 kronor. 

De stora negativa budgetawikelserna finns inom hemtjänsten, särskilt 
boende, individ- och familjeomsorg samt integrationens verksamhet. 
Generellt beror det på ökad vårdtyngd, ökade LSS-åtaganden och ökade 
kostnader för försörjningsstöd. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 

Protoko llsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 155 

Kf § 105 
Ks § 128 
Lu § 67 dnr ks2019-433 

Fastställelse av utdebitering för år 2020 

Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad för år 2020, d.v.s. 22,25 kronor vilket godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2020 till 22,25 kronor. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på 
att den allmänna kommunalskatten höjs med 40 öret till 22.65 kronor. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förlag mot David Stansviks 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 


David Stansvik reserverar sig till förmån för eget yrkande. 


Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Camilla Andersson Larsson 

(V) på att den allmänna kommunalskatten höjs med 40 öre till 22.65 kronor. 
Therese Hoikkala yrkar bifall till detta. 

Jan Larsson (MP) yrkar på att den allmänna kommunalskatten höjs med 
20 öre till 22.45 kronor. 

Tom Rymoen (M), Solveig Oscarsson, Mikael Wahlberg, Anna Karlsson 
(samtliga S) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och ändrings
yrkandena och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Camilla Andersson Larsson, Therese Hoikkala och Jan Larsson reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 156 

Kf § 106 
Ks § 129 
Lu § 68 dnr ks2019-314 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
bygglov och strandskyddsdispens mm 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tagit fram ett förslag till ny taxa 
för bygglov och strandskyddsdispenser. Taxan är kommunens medel för att 
ta betalt för handläggningen av exempelvis bygg lov och vissa andra ärenden 
enligt plan- och bygg lagen, PBL. Det är kommunens ansvar att upprätta och 
besluta om taxan. Som stöd i det arbetet tar Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, fram underlag för konstruktion av taxan. 

En väl fungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska kunna 
få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som finansieras via 
avgifter. 

Samhällsbyggnadsnämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i 
samband med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan som 
antogs utgick från den modell som SKL tagit fram. 

Ar 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt underlag för 
konstruktion av PBL-taxa. Målet är att underlaget ska kunna bidra till 
kommunala taxor som är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och 
arbeta med. 

Modellen för att beräkna taxan utgår från nedlagd tid vid olika moment i 
handläggningen. En modell för taxa som genererar fasta prisuppgifter om 
vad ett bygg lov eller annat ärende kommer att kosta bidrar till effektivisering 
i handläggningen. Handläggningen blir också mer rättssäker eftersom 
samtliga handläggare använder taxan på samma sätt och att det inte finns 
utrymme för tolkningar. Den som söker bygglov vet från början vad ärendet 
kommer att kosta. 

Flera kommuner i länet har övergått eller är på väg att övergå till den nya 
modellen. 

Samhällsbyggnadsnämnen Bergslagen behandlade ärendet den 13 juni 
2019, § 131, och förslår kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora besluta att anta taxa för bygg lov och strandskydds
dispenser mm. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Sida 

157 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för bygg lov och strandskyddsdispenser mm samt 

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att taxan ska vara lika inom och utom planlagt område. 

Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (S D) yrkar bifall till Pia-Maria 
Johanssons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Pia-Maria 
Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utskottets förslag . 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande 
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller utskottets förslag 
röstar ja och den som bifaller ändringsyrkandet röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen har 
avgivit 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), 
Rutger Ahlbeck (NP) , Solveig Oscarsson, Anna Karlsson och Hans Knutsson 
(samtliga S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tom Rymoen yrkar också på att hanteringen av taxor ska utredas under 
2020 av samverkanskommunerna i Samhällsbyggnad Bergslagen. Pia-Maria 
Johansson (LPo), Anna Karlsson och Hans Knutsson yrkar bifall till detta. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att taxan ska vara lika inom och utom 
planlagt område. Jan Larsson (MP) och Rutger Ahlbeck yrkar bifall till detta. 

Rutger Ahlbeck yrkar också på att Samhällsbyggnad Bergslagen får i 
uppdrag att genom digitalisering utveckla möjligheten att sänka taxan. 

Mikael Wahlberg (S) yttrar sig utan att framföra nägra egna yrkanden. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2019-11-06 158 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att anta taxan 
för bygg lov och strandskyddsdispenser mot Pia-Maria Johansson yrkande att 
taxan ska vara lika inom och utom planlagt område och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson, Maria Blomqvist (samtliga LPo), 
Lars-Erik Larsson, Rutger Ahlbeck (båda NP) och Jan Larsson (MP) 
reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att taxan ska 
gälla från och med 1 januari 2020, vilket bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Tom Rymoens yrkande om 
uppdrag om utredning av hanteringen av taxor och finner att det bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Rutger Ahlbecks yrkande om 
uppdrag om utredning om möjlighet att sänka taxorna, vilket avslås. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson, Maria Blomqvist, Lars-Erik 
Larsson, Rutger Ahlbeck och Jan Larsson reserverar sig till förmån för 
Rutger Ahlbecks yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för bygg lov och strandskyddsdispenser mm 

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020 samt 

att hanteringen av taxor ska utredas under 2020 av samverkanskommunerna 
i Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

\. tdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2019-11-06 

Sida 

159 

Kf § 107 dnr ks2019-482 

Förslag till mötesformer för fullmäktige 2020-2022 

Kommunfullmäktiges ordförande har vid två tillfällen träffat representanter för 
partierna i fullmäktige för att diskutera förslag till mötesformer för fullmäktige . 
Ordföranden har på uppdrag från dessa träffar tagit fram ett förslag utifrån de 
diskussioner som fördes. 

Fullmäktiges sammanträden föreslås starta klockan 16.00 och sluta senast 
klockan 20.30. De ärenden som anses viktigast placeras högre upp på 
dagordningen och de ärenden som inte hinner behandlas flyttas till 
nästkommande sammanträde. 

Beroende på hur budgetprocessen går blir det två möten i november eller två 
möten i december. Ärenden som inte hunnit behandlas kan behandlas på 
något att dessa möten. 

Klockan 17.30 ajourneras mötet för fika och enklare smörgås. Vatten och 
frukt finns framdukat hela mötet. På decembermötetIett av decembermötena 
serveras julsmörgås. 

Ledamöterna bör förbereda sig inför varje inlägg och försöka hålla sig inom 
två minuter. Det är viktigt att vara tydlig vid yrkanden och om så behövs ha 
yrkandet nedskrivet för att lämna till presidiet. Vid budget och bokslut har 
företrädare för sin gruppkonstellation fem minuter till sitt öppningsanförande. 
Därefter max två minuter per anförande. Det är viktigt att ledamöter tar sitt 
ansvar till ett bra debattklimat. Repliker ska vara korta och hänga samman 
med den talares påstående som man vill replikera på. 

Mötesformerna föreslås gälla 2020-2022. Under våren 2022 ska en utvärde
ring göras som sedan redovisas i fullmäktige i juni 2022. Samtliga partier i 
fullmäktige ska i god tid före junimötet lämna sina synpunkter på mötes
formerna till presidiet. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet diskuteras förslaget. Det framförs 
bland annat synpunkter på begränsning av talartiden och att utvärdering ska 
ske tidigare än 2022. 

Slutligen enas fullmäktige om att presidiet får i uppdrag att till nästa 
fullmäktige presentera ett förslag utifrån dagens diskussion. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge presidiet i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde i december 
presentera ett förSlag till mötesformer för fullmäktige utifrån dagens 
diskussion. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 160 

Kf § 108 

Ks § 130 

Lu § 69 dnr ks2019-428 


Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2020 

Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 

utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020. 


Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
28 januari 25 augusti 
17 mars 15 september 
12 maj 13 oktober 

3 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
28 januari 25 augusti 
17 mars 15 september 
12 maj 13 oktober 

3 november 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
29 januari 26 augusti 
18 mars 16 september 
13 maj 14 oktober 

15 oktober (torsdag) budgetberedning, heldag 
4 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
29 januari 26 augusti 
18 mars 16 september 
13 maj 14 oktober 

4 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
12 februari 9 september 
1 april 7 oktober 
27 maj 28 oktober, inkl budget 

18 november 

Kommunfullmäktige (onsdag em) 
26 februari 23 september 
29 april , inkl bokslut 21 oktober 
10 juni 11 november 

25 november, budget 
9 december 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrka nde 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantrildesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 161 

Under behandlingen av ärendet diskuterar utskottet det svåra i at! hinna med 
budgetprocessen för att kunna fatta beslut om budet på fullmäktiges 
sammanträde den 25 november. 

Ordföranden föreslår att fullmäktiges budgetsammanträde flyttas från den 
25 november till den 10 december, vilket godkänns. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

at! godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fullmäktiges sammanträde den 25 november flyttas till den 10 december 
samt 

att i övrigt godkänna sammanträdesplanen för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 162 

Kf § 109 
Ks § 132 
Lu § 71 dnr ks2019-323 

Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden 
2019-2023 

Säkerhetssamordnaren har överlämnat en skrivelse i ärendet. Krislednings
nämndens reglemente har reviderats med anledning av kommunens 
förändring av nämndorganisationen samt krisledningsorganisationen. 
Revideringen beror även på ny lagstiftning samt utifrån beslutad 
Överenskommelser om kommunens beredskap. 

Följande stycken är nya; Bakgrund, § 3 Nämndens uppgifter samt 
§ 8 Tystnadsplikt. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av krisledningsnämndens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 163 

Kf § 110 
Ks § 133 
Lu § 72 dnr ks2019-121 

Revidering av reglemente för ersättning till kommunala 
förtroendevalda 

Revideringen gäller reglementets paragraf 11, Resekostnader. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 8 maj 2019, § 45 och beslutade 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att förtydliga i stycket om 
"arbetsplats och tillfällig bostad", stycke 4. 

Ett förtydligande har gjort i tredje stycket, d.v.s. att med "permanenta 
förhållanden" menas folkbokföringsadress och fasta arbetsplats. Det 
framgår att ersättning endast utgår till resor som orsakats av sammanträdet 
eller förrättingen. Arbetsresor som, oavsett sammanträde eller förrättning , 
ändå skulle ha gjorts ersätts inte och att längre resor, exempelvis vecko
pendlingsresor, ska undvikas. I sådana fall ska den förtroendevalda kalla 
in en ersättare. Det bör i möjligaste mån undvikas att kommunen får högre 
kostander än nödvändigt. 

Revideringen gäller också ny punkt, paragraf 2d, ersättning för insynsplats 
för Miljöpartiet vid kommunstyrelsens sammanträde samt tillägg i paragraf 9, 
tredje stycket, om ersättning till partiföreträdare för medborgarsamtal i 
samband med fullmäktiges sammanträden. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att ta bort andra 
stycket i förslag till paragraf 110m resekostnader: "Reseersättning för resor 
mellan bostaden och sammanträdeslokalen jämställs ur skattesynpunkt med 
kontant lön." Stycket fyller ingen funktion då det är Skatteverkets regler som 
gäller. 

Kommunsektereraren reviderar reglementet till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reviderat förslag till Reglemente för ersättning till kommunala 
förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 164 

Kf § 111 dnr ks2019-029 

Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Joakim Vård (NP) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 

Sammantradesdatum Sida 

2019-11-06 165 

Kf § 112 dnr ks 2019-417 

Interpellation och svar om beslut fattat i kommunstyrelsen trots 
återremiss i fullmäktige 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande med anledning av kommunstyrelsens beslut om att stänga 
sammanträdet för åhörare och press. 

På vilka grunder har ärendet fattats av kommunstyrelsen och inte i 
fullmäktige trots återremiss? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

"Vi i majoriteten avser att det är kommunstyrelsens presidie som äger frågan 
om kommunstyrelsens arbetsformer om inte fullmäktige särskilt beslutat 
något annat. Och det har man inte. 

Och ja, jag anser att rätt beslut är taget utifrån det vi vill med detta. Som 
tidigare har nämnts i flera sammanhang vill vi stärka kommunfullmäktiges roI 
som den politiska arenan och kommunstyrelsens roll som den operativa som 
skall arbeta på uppdrag av de beslut och den budget som fullmäktige antagit 
utifrån de mål och styrmodeller som där anges. " 

Pia-Maria Johansson (LPo), Tom Rymoen (M), Camilla Andersson Larsson 
(V) och Jan Larsson (MP) yttrar sig . 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Sida 

2019-11-06 166 

Kf § 113 dnr ks2019-497 

Motion 7/2019 om projekt för långsiktig vatten- och avlopps
hantering 

Jan Larsson (MP) överlämnar motionen. Motionären föreslår att vatten och 
avloppsledningar dras från Löa i norr till Frövi i söder, där man utnyttjar 
sjösystemet i den utsträckning som är möjlig, via Storå, Guldsmedshyttan, 
Lindesberg, Vedevåg till FrövL Nora hakar på med ledning ner till 
Frövi-Ervalla. 

I Frövi byggs ett gemensamt reningsverk med den modernaste renings
teknikgen och där rötslam tillsammans med matavfall och grödor från 
vallodling och gödsel från gårdar i närheten blir en fungerande biogas
anläggning. 

Biogas är en möjlig råvara till vätgas. Vätgas förväntas vara en stor framtida 
energikälla för våra transporter i bilar, lastbilar, bussar och även tåg. Vi 
föreslår därför att vi lägger in möjligheterna att bygga en vätgasmack i Frövi 
eller Ervalla. 

Motionären föreslår: 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda samtal med 
Lindesbergs kommun i syfte att starta ett gemensamt projekt enligt ovan 

att därefter påbörja en gemensam utredning för att utröna möjligheterna i 
liggande förslag samt 

att aktivt söka medel från staten i det så kallade klimatklivet i ett första steg i 
en projektering och därefter till en eventuell investering i projektet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

(fl/liJ[ .~ 
1 Uttl ragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-11-06 167 

Kf § 114 dnr ks2019-498 

Motion 8/2019 om att kommunen bör bruka det egna skogs
innehavet kalhyggesfritt 

Jan Larsson (MP) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

att kommunfullmäktige fastslår att Nora kommun ska bruka sin egen ägda 
skog kalhyggefritt 

att uppdra till kommunstyrelsen att i ett första steg anordna en utbildningsdag 
för politiker och tjänstemän i kalhyggefritt skogsbruk samt 

att kommunstyrelsen därefter avvaktar utgången av nuvarande upp
handlingsavtal och därefter upphandlar aktör inom skogstjänster som har 
kompetens inom området kalhyggefritt skogsbruk. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Sida 

2019-11-06 168 

Kf § 115 dnr ks2019-483 

Fråga angående ny resursfördelningsmodell för särskilt boende 
och hemtjänsten 

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

Som undertecknad förstått det har det inte gjorts någon riskbedömning, 
enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket, på Tullbackagården vilket det ska 
göras vid förändringar i verksamheten. Vad är skälet till detta ? 

Utifrån att det handlar om besparingar för kommunen inom både särskilt 
boende och hemtjänst .. . Vad är skälet till att frågan på kommunstyrelsen inte 
fördes vidare till kommunfullmäktige? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna. 

Konsekvensbeskrivningar finns med i beslutsunderlaget som behandlades 
på kommunstyrelsen den 16 oktober. 

Förslaget finns med i budgetärendet och kommer därmed att behandlas i 
fullmäktige i samband med budget för år 2020. 

Protokollsutdrag tiJJ 

tdra~sbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 

Sammantradesdatum Sida 

2019-11-06 169 

Kf § 116 

Delgivningar 

2019-09-17. Individnämnden - Ej verkställda beslut år 2019, kvartal 1 
(dnr ks2019-367) 

2019-09-20. Nerikes Brandkår - Utdrag ur protokoll från direktionsmöte den 
13 september 2019, § 33, om delårsbokslut 2019-07-31 samt delårsrapport samt 
revisorernas bedömning av rapporten. (dnr ks2019-430) 

2019-10-25. Revisorerna - Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
2019-08-31 samt revisorernas översiktliga granskning av densamma. 
(dnr ks2019-434) 

2019-10-23. Revisorerna - Revisorernas bedömning av Samhällsförbundet 
Bergslagens delårsrapport 2019-08-31 samt revisorernas översiktliga granskning 
av densamma. (dnr ks2019-480) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



IWNORA
A" KOMMUN 
Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 6/11 2019 

()Iifl-/J1 cJ~ 

Ledamöter Närvarande Omröstning 
beslutande I§ I§ § 

Ja Nei Avs Ja Nej Avs Ja Nei Avs 

S Solveig Oscarsson X 

Jonas Akerman X 

Ulla Bergström -
Ulf Carlson -

Camilla Sörman -
Håkan Boman X 

Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson X 

Anna Karlsson X 

Anita Rundqvist X 

Hans Knutsson X 

M Tom Rymoen X 

Bengt Svensson X 

Håkan Kangert X 

Eric Viduss §§ 104-116 X 

Ture Osterbera -
SO Andreas Vidlund -

Conny Alfredsson -

Birgitta Ahl -
Ove Göthlin l -l 66102-105 X 

C Marita Simpson X 

1 v ort Susanne Forsberg, §§ 103-116 X 

Jöraen Säteraas 

LPO Pia-Maria Johansson X 

Bengt Magnusson X 

Maria Blomavist X 

NP Bertil Roden -
2 v ort Rutger Ahlbeck X 

Jan Rvlander -
V Camilla Andersson Larsson X 

Therese Hoikkala X 

KD John SundelI X 

L Biraitta Bore X 

MP Jasmine Ivarsson -

S Per Andreasson , ordförande X 

I ~j 



IW! NORA
" " KOMMUN Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 6/112019 


S 

M 

SD 

C 

LPO 

NP 

V 

KD 

L 

MP 

Ersättare 

Ursula Steffensen 

Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 

Abdo Hai Mohammad 

Eija Ahonen Pettersson §§ 102-103 

Christer Häggqvist 

Britt Alderholm 

Vakant 

Vakant 

Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

Anna Berggren 

Klara Sandbero 

Lars-Erik Larsson 

Joakim Vård 

Jonatan Tjäder 

Biörn Folkesson 

Gilite Rugerero 

Susanne Lindholm 

Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

Jan Larsson 

Petra Käller 

Antal 

JL 
/fvI 

Närvarande Närvarande Omröstnino 
beslutande ej beslut-

I> 1&ande 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1& 
Ja Nej Avs 
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