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Kf § 86

Inledning av ålderspresidenten
Enligt kommunallagen 5 kap 11 § och kommunfullmäktiges arbetsordning
3 § tjänstgör som ordförande vid första sammanträdet i ny mandatperiod den
som varit ledamot i fullmäktige längst tid, d. v.s. ålderspresidenten.
Dagens sammanträde öppnas av Solveig Oscarsson (S) som hälsar
fullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till nya mandatperioden.
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Kf§ 87

Val av protokolljusterare
Per Andreasson (S) föreslår Kent Nilsson (S) och Camilla Andersson
Larsson 0/) till protokolljusterare.
Pia-Maria Johansson (LPo) föreslår Lars-Erik Larsson (NP) som protokolljusterare.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige utser
Kent Nilsson och Camilla Andersson Larsson som protokolljusterare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Kent Nilsson och Camilla Andersson Larsson som protokolljusterare
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dnr ks2018-085

Kf§ 88

Val av sex revisorer för kommunstyrelsens verksamheter och
eventuell fullmäktigeberedning under tiden 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutar
att förrätta val enligt följande:
Jan Kallenbäck (opol)
Stentorpsgränd 9
71333 Nora
Lena Vinnerås (S)
Östra Sund, Fallet 120
71391 Nora
Irene Gustavsson (S)
Ringshyttan Trälbo 380
71393 Nora
Paul Dahlqvist (opol)
Rådstugugatan 57
71330 Nora
Björn Hagberg (opol)
Skrikarhyttan 107
713 92 Gyttorp
Curt-Erik Hermansson (opol)
Kungsgatan 2
71331 Nora
Ordförande: Jan Kallenbäck
Vice ordförande: Lena Vinnerås
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dnr ks2018-085

Val av fullmäktiges presidium för innevarande mandatperiod
Kommunfullmäktige beslutar
att förrätta val enligt följande:
Ordförande: Per Andreasson (S)
1:e vice ordförande: Susanne Forsberg (C)
2:e vice ordförande: Rutger Ahlbeck (NP)
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Information från revisorerna
Ingen information från revisorerna.
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Begäran om omfördelning av Nora kommuns totala borgensåtagande för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB
VD för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB har lämnat en skrivelse i
ärendet. Nora kommun har ett borgensåtagande för de två bolagen på totalt
620 miljoner kronor fördelat på 240 miljoner för Norabostäder AB och
380 miljoner för Nora Fastigheter AB.
Det totala engagemanget för de båda bolagen uppgår till 611 miljoner kronor
där det finns ett outnyttjat borgensutrymme på 9 miljoner kronor.
Norabostäder AB tittar på möjligheten att nyproducera sex parhus i Nora till
en beräknad kostnad på ca 25 miljoner kronor. För ett sådant projekt
beräknas behov av nyupplåning med 9 miljoner kronor. Det ryms inom
tidigare beviljat borgensutrymme.
För att kunna göra en nyupplåning i Norabostäder AB önskar styrelsen i
bolagen att få göra en omfördelning av det totala borgensutrymmet om
620 miljoner kronor.
Bolaget föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Nora kommun såsom för
egen skuld ingår borgen för Norabostäder AB:s låneförpliktelser upp till
högsta belopp om 248 miljoner kronor samt för Nora Fastigheter AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 372 miljoner kronor.
Förslaget innebär ingen förändring av Nora kommuns borgenåtagande
gentemot bolagen.
Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

at! såsom för egen skuld ingå borgen för Norabostäder AB:s låneförpliktelser
upp till högsta belopp om 248 miljoner kronor samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Nora Fastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 372 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag .
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Förslag till reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagens verksamheter
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr de övriga myndighetstaxor som nämnden har. Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att kommuner och
landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller.
Enligt kommunallagen och de speciallagar som gäller för nämnden, finns det
möjlighet att finansiera en del av verksamheten med avgifter.
Nämndens nuvarande timtaxa antogs att gälla från och med den 1 januari
2014 och var då på 820 kronor. Genom indexuppräkning är taxan idag
830 kronor. Timtaxan motsvarar inte dagens kostnader för den handläggning
som genomförs.
Konsekvenserna av detta är en bemanning som inte kan genomföra all tillsyn
och kontroll som åligger nämndens verksamheter. Förvaltningen ligger också
efter med andra arbetsuppgifter. Dessutom har det lett till en mycket slimmad
organisation, vilket framförallt märks på arbetsmiljön och arbetsbelastningen
som i sin tur lett till bristande stöd till samverkanskommunerna.
Att ändra timtaxan är första steget i att se över nämndens alla taxor. Övriga
taxor kommer att ses över under de närmsta åren.
En taxehöjning kan öka nämndens intäkter vilket möjliggör för nämnden att
ha kvar eller öka den kompetens och de uppdrag inom kontroll och tillsyn
som nämnden ska göra.

De beräkningar som ligger till grund för den nya timtaxan utgår från de
kostnader förvaltningen har för en genomsnittlig handläggare när denne utför
myndighetsarbete enligt en räknemodell från Sveriges Kommuner och
Landsting. Kostnaderna skiljer sig inte nämnvärt åt mellan verksamheterna
och därför blir timkostnaden samma för alla verksamheter. Förslaget till ny
taxa ligger i nivå med andra kommuner och gemensamma nämnder i
närområdet. Restidsersättning tillkommer i vissa kommuner, något som inte
utgår för Samhällsbyggnad Bergslagens verksamheter.
Timtaxan ligger till grund för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
där det finns två taxebilagor. Den första taxebilagan hanterar avgifter för
prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning och utgår
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från den faktiska nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet eller i
förhållande till uppskattad tidsåtgång per ärende.
Den andra taxebilagan hanterar fasta årliga tillsynsavgifter för miljöfarlig
verksamhet som bygger på timtaxan.
Den nya timtaxan beräknas innebära en intäktsökning på ca 400 000 kronor
jämfört med år 2017 för ärendena inom miljöbalkens områden. Intäktsökningen möjliggör utökad bemanning i syfte att arbeta mot de mål som finns
från både statligt och kommunalt håll.
Timtaxan ligger också till grund för ny taxa enligt plan- och bygg lagen, där
hela taxemodellen håller på att ses över. Detta kommer som särskilt beslut
senare under hösten 2018 och kommer också påverka nämndens intäkter.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att de för varje kalenderår,
dvs avgiftsår, får besluta att höja den föreslagna timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret enligt Prisindex för kommunal
verksamhet som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad 2018.
Prisindex för kommunal verksamhet tas fram av Sveriges Kommuner och
Landsting och är avsett att användas för kommunerna som underlag vid
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Prisindexet
tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Timtaxan höjs i steg om jämna
10 kronor per timme.
Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av den
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den
anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldig het.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny timtaxa på 960 kronor för nämndens tillsyn och prövning enligt
miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen att gälla från och med
den 1 januari 2019 samt
att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, för varje kalenderår, besluta
att höja den föreslagna timtaxan med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet som finns publicerad på
Sveriges Kommuner och Landstings hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg
om jämna 10 kronor per timme .
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Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny timtaxa på 960 kronor för nämndens tillsyn och prövning enligt
miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygg lagen att gälla från och med
den 1 januari 2019 samt
att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, för varje kalenderår, besluta
att höja den föreslagna timtaxan med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet som finns publicerad på
Sveriges Kommuner och Landstings hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg
om jämna 10 kronor per timme.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Förslag till revidering av samverkansavtal för gemensam politisk
nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i kommunerna i norra Örebro län
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarar för tillsyn enligt plan- och
bygg lagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, för samverkanskommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Nämnden har
antagit en tillsynsplan för år 2018 där det framgår hur tillsynen ska bedrivas.
Målet med byggnadsnämndens tillsyn är att se till att den byggda miljön
uppfyller samhällets krav. Man ska se till att byggnadsverk, tomter och
allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att
olägenheter och olycksrisker inte uppkommer. Man ska också säkerställa att
byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att
samhällets lagar och regler följs.
Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan har påbörjats utan starbesked
eller tagits i bruk utan slutbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Varken nämnden eller samverkanskommunerna har
beslutat hur byggsanktionsavgifterna ska hanteras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en handläggare som arbetar med tillsyn
Kommunen får inte ta betalt för tillsynen och därför är det skattemedel som
bekostar tillsynen. För att kunna få en kontinuitet i arbetet med tillsyn
föreslås att de sanktionsavgifter som inkommer ska tillfalla nämnden.
De eventuella överskott som blir efter årets avräkning går tillbaka till
kommunerna i likhet med den rutin för återbetalning som finns i samverkansavtalet. Det innebär att överskottet fördelas efter kommunstorlek. Storleken
på de eventuella sanktionsavgifterna går inte att specificera då tillsynsarbetet
endast pågått en kort tid och det beror på vilka ärenden som handläggs.
Samverkansavtalet gäller från 1 januari 2017. Följande tillägg föreslås under
avsnittet Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet:
Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt p/an- och bygg/agen, PBL,
och p/an- och byggförordningen, PBF, tillfaller nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har behandlat ärendet den
19 september 2018, § 147. Nämnden föreslår samverkanskommunerna
besluta om ovanstående tillägg i samverkansavtalet för gemensam politisk
nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna för
hantering av byggsanktionsavgifter.
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Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att införa ovanstående tillägg i
samverkansavtalet samt att tillägget ska gälla frän den 1 januari 2019.
Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att införa ovanstående tillägg i samverkansavtalet för gemensam politisk
nämn och förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna
samt
att tillägget gäller frän den 1 januari 2019.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2019
Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019.

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm)
22 januari
27 augusti
12 mars
1 oktober
12 november
7 maj
Socialutskottet (tisdag
22 januari
12 mars
7 maj

em)
27 augusti
1 oktober
12 november

Ledningsutskottet (onsdag fm)
23 januari
28 augusti
13 mars
2 oktober
8 maj
3 oktober, (torsdag) Budgetberedning, heldag
13 november
Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em)
23 januari
28 augusti
13 mars
2 oktober
8 maj
13 november
Kommunstyrelsen (onsdag) (budgetberedningsgrupp på em)
11 september
6 februari
16 oktober
3 april
22 maj
27 november, inklusive budget
Kommunfullmäktige (onsdag kväll)
27 februari
25 september
24 april
6 november
11 december
13 juni
12 december (torsdag), Budget
Förslaget är att kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för utskottet
och kommunstyrelsen för 2019 samt att kommunfullmäktige fastställer
sammanträdestider för kommunfullmäktige för 2019.
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Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningsgruppen träffas på
eftermiddagarna efter kommunstyrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten samt
att budgetberedningsgruppen träffas på eftermiddagarna efter kommunstyrelsens sammanträden.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden
om en redaktionell ändring. Kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad
är den 12 juni och inte den 13 juni.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att gOdkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige med ovanstående
redaktionella ändring.
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Fastställelse av utdebitering för år 2019
Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara
oförändrad för år 2019, dvs 22.25 kronor.
Under utskottets behandling av ärendet konstateras att endast tre ledamöter
är närvarande vilket innebär att utskottet inte är beslutsför. Med anledning av
detta överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget om oförändrad kommunalskatt för
2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2019 till 22.25 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Svar på interpellation om Allaktivitetshuset
Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till Solveig Oscarsson (S)
kommunstyrelsens ordförande på fullmäktiges sammanträde
den 26 september 2018.
Pia-Maria Johansson är kritisk till hur hanteringen av processen med
Allaktivitetshuset har gått till och bristen på information och förankring med
politiken.

• Är det så att informationen ovan i samband med budget legat till grund för
överenskommelsen med Jarola?
•

Vad är skälet till att det inte finns en förtida uppsägningsklausul och vem
bär ansvaret för att det inte finns det?

•

Vad tänker ni göra åt detta?

• Av vilket skäl har man betalat 325 000 kronor för månaderna april-juni
(full hyra Etapp 1) om lokalerna var besiktigade först till 1 juni 2018, som
uppges i mail 2018-08-08 från Lars Skoghäll (även om man fick tillträde
tidigare och påbörjade flytt)?

ifYJ

~res sign C4 ~

Ute ragsbestyrkande

•

De 15 000 i månaden man betalat sedan augusti 2017, vad har man fått
för dessa pengar?

•

I kommunfullmäktige beslutades följande i samband med antagande av
budget 2018 och ekonomisk plan för åren 2019-2020:"Att godkänna
upprättat förslag till allmänna regler för den ekonomiska planeringen med
tillägg: Innan projekt påbörjas eller inköp vidtas ska startrapport upprättas
och godkännas av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige".
Vatför har detta inte skett?

•

I "Sammanställning över budgetramsförändringar gällande verksamhetsåret 2018 och planåren 2019-2020· finns inte Allaktivitetshusets kostnader
med, vad är skälet till det? Hur skall projektet finansieras?

•

Som det ser ut idag riktar sig endast någon enstaka verksamhet som finns
i lokalerna mot ungdomsidrott (som var syftet med allaktivitetshuset). Vilka
andra verksamheter som riktar sig mot ungdomsidrott kommer att kunna
få utrymme i lokalerna utan fortsatt anpassning?

q~
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Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen vid fullmäktiges
nästa sammanträde, den 7 november 2018.

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

•

Nora kommun har ett rikt och växande föreningsliv med stora behov av
ändamålsenliga lokaler för olika aktiviteter. För att möta denna utmaning
krävs långsiktiga lösningar, där etappvisa insatser är nödvändigt.
Kommunens ambition att växa och utvecklas i enlighet med den
gemensamt antagna visionen kräver bl a bättre förutsättningar för en
meningsfull fritid och livskraftigt föreningsliv med brett utbud för alla!
Allaktivitetshuset är en dellösning för vissa behov och framtida utveckling
av hela området i anslutning till hundlekplatsen, Ängarna, bandyplanen,
idrottshuset och nya skolan - ett område för fritidsaktiviteter av olika slag
med centralt läge i tätorten och goda kommunikationer.
Tanken med Allaktivitetshuset var inte primärt en lösning för "endast"
barn- och ungdomsidrott, där kommunen redan lägger stora resurser i
olika idrottsanläggningar. Ett Allaktivitetshus med god tillgänglighet och
möten för olika verksamheter, grupper och åldrar är just vad namnet
anger - ett Allaktivitetshus!
Man genomförde en process med deltagare, sammanställde en förstudie
som informerades om på sav, sen beslutades om budget och satsning
för etapp 1. Det är allt som kan sägas och allt är diariefört, vartenda
sammanträde, diskussion, prioritering mm.

•

Det använts inte, inte heller gentemot vårt bolag.

•

Det här är en "hur-fråga" som verksamheten ansvarar för.

•

Lokalerna var brukbara tidigare.

•

Det handlade om att från september 2017 har Nora kommun betalat
15 000 kr per månad för lokalerna i Windahls före detta lokaler, avsett för
verkstadslokaler som Arbetsmarknadsenheten och fastighetsskötarna
använder. Deras tidigare lokaler var undermåliga ur arbetsmiljöhänseende. Dessutom används lokalerna av Daglig verksamhet och delar
av Fritidsbankens verksamhet.

•

Som svar på den frågan så gäller det för startrapport av investeringar. Det
är inte aktuellt i det här fallet. Det är felaktigt tolkat, finns inget sådant
beslut i budget för 2018.

~
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• Avseende budgetäskanden så har förvaltningen inte äskat något för nästa
etapp, utan det får bli en politisk fråga/beslut.
•

Det blir en lokal med hög tillgänglighet för barn och ungdomar, samt
vuxna/äldre med bl a: studieförbund/-verksamhet, fritidsbank, Kom Tek,
boule, gåfotboll, bridge, dans mm. En levande möteplats där unga möter
äldre, där idrott möter konst, kultur, sysselsättning, teknik, tillverkning,
tillfälliga aktiviteter mm. Förutom föreningar/ organisationer och
kommunala verksamheter, blir lokalerna även en resurs för enskilda/
privata aktiviteter, arrangemang, mässor mm.

•

Syftet med Allaktivitetshuset är mer än ungdomsidrott - se inledningen!

Pia-Maria Johansson (LPo) tackar för svaret.
Jan Larsson (MP), Tom Rymoen (M) , Camilla Andersson Larsson 0/), och
Håkan Boman (S) y1trar sig.
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Svar på interpellation om omorganisationen inom funktionsstöd
Pia-Maria Johansson (LPo) ställde följande frågor till Jonas Akerman (S),
socialutskottets ordförande på fullmäktiges sammanträde den 26 september
2018.
Pia-Maria Johansson är kritisk till att man lade fokus på stöd till enhetschef,
tog bort gruppledarfunktionerna och centraliserade stödet till gruppbostäderna. Kravet på högskoleutbildade enhetschefer har släppts trots krav
från tillsynsmyndigheter. Istället för gruppledare har man infört samordnare
som i många fall inte har högre utbildning än personalen på gruppboendena.
En utvärdering ska göras och en enkät har lämnats till personalgruppen
där 47 svar har kommit in.

•

Nu när du fått enkäten och det är tydligt att målsättningen misslyckats,
kommer ni då att återgå till att personalen få det nära stöd och
kompetens som efterfrågas?

•

Om inte, varför och hur kommer ni att hantera den omfattande kritiken mot
enhetschefernas osynlighet och samordnarnas icke önskvärda centrala
roll?

•

I enkäten framgår att man flyttat brukare för att samordna målgrupper
men sedan frångått detta och återgått till blandade grupper. Vad var
tanken från början och vad är skälet till att man ändrat sig?

•

Har ni sett över möjligheten att ta hem brukare som vi idag har externt
placerade för flera miljoner och samordnat med vårdkrävande brukare på
hemmaplan?

•

Har ni börjat "stegförflytta" brukare som idag bor på gruppbostäder i
kommunen och som klarar av ett mer självständigt boende?

Fullmäktiges ordförande meddelar att interpellationen besvaras på nästa
fullmäktigemöte, den 7 november 2018.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar socialutskottets
ordförande frågorna enligt följande.
•

I
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Den utvärdering som genomfördes via enkät gör gällande att det finns en
del att arbeta med, det finns ett missnöje mot en del av de effekter som
omorganisationen medförde. Jag var tydlig med att jag vii/e se en
utvärdering utifrån att jag uppfattat kritik mot omorganisationen,
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bland annat efter ett par arbetsplatsbesök. I efterhand kan jag se att
utvärderingen genomfördes tidigt efter omorganisationen samt att en
enhetschef var långtidssjukriven vilket påverkade omorganiseringen.
Omorganisationen haltade därmed och det kan ha påverkat
utvärderingens resultat.
•

Verksamheten har i uppdrag att analysera enkätsvaren och vidta åtgärder
för att komma närmare målsättningen samt utvärdera igen.

•

Grundtanken med att samordna målgrupper var att individer med liknande
behov skulle bo tillsammans och i större utsträckning möta personal och
kompetens utifrån sina förutsättningar. Det eftersträvas fortfarande men
sker inte fullt ut då det inte alltid finns plats i tilltänkt målgrupp.

•

När det uppstår en ledig plats så matchar verksamheten de externt
placerade för att om möjligt förbereda ett hemtagande. De externt
placerade har i regel sådana behov att det sällan blir träff i matchningen,
dock är processen igång för ett antal i när/id.

•

Funktionsstöd arbetar med ökad delaktighet, oberoende och självständighet. Det är ledord för funktionsstöd men då olika behov ofta
kvarstår är resultatet att stegförflyttning mot eget boende inte sker i stor
utsträckning.

Pia-Maria Johansson (LPo) tackar för svaret.
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Val av 15 ledamöter och 17 ersättare i kommunstyrelsen för tiden
2018-12-01 till 2022-11-30
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Larsson (MP)
på ajournering vilket godkänns.
Fullmäktige ajourneras under 10 minuter.
Efter avslutad ajournering återupptas behandlingen av ärendet.
Jan Larsson yrkar på att ärendet återremitteras.
Andreas Vidlund (SO) yrkar på att val av ledamöter ska ske genom
proportionellt val.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande om proportionellt val av
ledamöter och finner att det bifalls.
Kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande biträder ordföranden
med att förrätta valet. De två justeringspersonerna utses till valkontrollanter.
Inga förtryckta valsedlar finns. Blanka valsedlar delas ut. Valurnan är tom.
Ledamöterna ropas upp enligt närvarolistan. Ordföranden konstaterar att
valsedlarna överensstämmer med antalet röstande, dvs 35 ledamöter.
Samtliga valsedlar förklaras giltiga.
Valsedlarna fördelas på följande valsedelsgrupper: Omega
(partierna S, M, C, L, KO, V) 24 röster, SNL (parti SO, NP, LPo) 10 röster
samt en blank. Inga olika listtyper lämnas.
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Platser och namn fördelar sig enligt följande i enlighet med angivna
jämförelsetal:
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jämförelsetal
24
24/2-12
10
24/3=8
24/4=6
10/2=5
24/5=4,8
24/6=4
2417=3,43
10/3=3,33
24/8-3
24/9=2,67
10/4-2,5
24/10=2,4
24/11=2,18

Valsedelsgrupp
Omega
Omega
SNL
Om~~a
Om~~a

SNL
Om~a

Omega
OmeRa
SNL
Omega
Omega
SNL
Omega
Omega

Ledamot
Solveig Oscarsson (S)
Tom Rymoen (Ml
Pia-Maria Johansson (LPo
Jonas AkermanJS)
Susanne Forsberg (C)_
Bertil Roden (NP)_
Ulla Bergström S)
Håkan Kangert M)
Kent Nilsson(S
Conny Alfredsson (SOl
Susanne LindholmjKOl
Hans Knutsson (S)
Bengt Magnusson (LPo)
Birgitta Borg (L)
Oavid Stansvik (V)

Valet av ledamöter till kommunstyrelse: Omega 11 platser, SNL 4 platser.
Andreas Vidlund (SO) yrkar på att val av ersättare ska ske genom
proportionellt val.
Ordföranden ställer proposition på yrkande om proportionellt val av ersättare
och finner att det bifalls.
Kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande biträder ordföranden
med att förrätta valet. Oe två justeringspersonerna utses till valkontrollanter.
Inga förtryckta valsedlar finns. Blanka valsedlar delas ut. Valurnan är tom.
Ledamöterna ropas upp enligt närvarolistan. Ordföranden konstaterar att
antalet valsedlar är 34 då en ledamot avstod att rösta. Samtliga valsedlar
förklaras giltiga.
Valsedlarna fördelas på följande valsedelsgrupper: Omega
(parti S, M, C, L, KO, V) 24 röster, SNL (parti SO, NP, LPo) 10 röster.
En ledamot avstod. Inga olika listtyper lämnas.
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Platser och namn fördelar sig enligt följande i enlighet med angivna
jämförelsetal:
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jämförelsetal
24
24/2=12
10
24/3-8
24/4-6
10/2-5
24/5-4,8
24/6-4
2417=3,43
10/3=3,33
24/8-3
24/9=2,67
10/4=2,5
24/10=2,4
24/11=2,18
10/5=2
24/12=2

ValsedelsaruDD
Omeaa
Omeaa
SNL
Omeaa
Omeaa
SNL
Omeaa
Omeaa
Omeaa
SNL
Omeaa
Omega
SNL
Omega
Omega
SNL*
Omega *

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)
Benat Svensson (M)
Jan Rvlander (NP)
Ursula Steffensen (S)
Jöraen Säteraas (e)
Andreas Vidlund (SO)
Abdo Hai Mohammad (S)
John SundelllKDl
Maraaretha Eriksson- (S)
Maria Blomavist (LPo)
Jan Ulfbera (L)
Therese Hoikkala M
Lars-Erik Larsson (NP)
Björn-Fredrik Munkvold S)
Eija Ahonen Pettersson M)
Margaretha Larsson (SO
Anna Karlsson (S)

* På grund av lika jämförelsetal har plasten tilldelats genom lottning.
Valet av ersättare till kommunstyrelse: Omega 12 platser, SNL 5 platser.
Följande ledamöter och ersättare har utsetts.
Ledamöter
Solveig Oscarsson (S)
Rådstugugatan 15
71331 Nora
Tom Rymoen (M)
Lindesby Oskarslund 226
71394 Nora
Pia-Maria Johansson (LPo)
Seefrieds väg 5
71330 Nora
Jonas Akerman (S)
Nävervägen 21
71330 Nora
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Susanne Forsberg (C)
Vita Gården, Klacka lerberg 336
71393 Nora
Bertil Roden (NP)
Krutstampsvägen 17
713 72 Gyttorp
Ulla Bergström (S)
Övre Alntorps Gård 303
71391 Nora
Håkan Kangert (M)
Bengtstorp 715
713 92 Gyttorp
Kent Nilsson (S)
Nobelvägen 2 C
713 72 Gyttorp
Conny Alfredsson (SO)
Maria langs Gränd 1 Igh 1103
71331 Nora
Susanne Lindholm (KO)
Kungsgatan 19, Igh 1002
71331 Nora
Hans Knutsson (S)
Gärdesvägen 2
71334 Nora
Bengt Magnusson (lPo)
Kungsgatan 36 A
71331 Nora
Birgitta Borg (l)
Skrikarhyttan 305
713 92 Gyttorp
David Stansvik (V)
Rådstugugatan 50
71331 Nora
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Ersättare

Bror-Erik Israelsson (S)
Kungsgatan 41
71332 Nora
Bengt Svensson (M)
Rådstugugatan 59
71332 Nora
Jan Rylander (NP)
Kristinebergsvägen 6
71333 Nora
Ursula Steffensen (S)
Gärdesvägen 2
71334 Nora
Jörgen Säteraas (e)
Enbärsgränd 9
71333 Nora
Andreas Vidlund (SD)
Grusåsar Sörgården 123
713 92 Gyttorp
Abdo Haj Mohammad (S)
Västra Soltunet 23
71332 Nora
John SundelI (KD)
Alvägen 4
71330 Nora
Margaretha Eriksson (S)
Stentorpsgränd 14
71333 Nora
Maria Blomqvist (LPo)
Bergmästarvägen 17
71331 Nora
Jan Ulfberg (L)
Kungsgatan 34
71331 Nora
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Therese Hoikkala (V)
Kungsgatan 6
71331 Nora
Lars-Erik Larsson (NP)
Dalviksvägen 7
71333 Nora
Björn-Fredrik Munkvold (S)
Dalviksvägen 10
71333 Nora
Eija Ahonen Pettersson (M)
Hammarby Kullen 322
71391 Nora
Margaretha Larsson (SD)
Klövervägen 9
71330 Nora
Anna Karlsson (S)
Baldersgatan 21
71332 Nora

Under kommunfullmäktiges behandling av val till ordförande och vice
ordförande för kommunstyrelsen yrkar Håkan Kangert (M) på att
Tom Rymoen (M) väljs till ordförande och Solveig Oscarsson (S) väljs till
vice ordförande vilket bifalls.
Ordföranden informerar om att uppdragen som ordföranden och vice
ordförande delas av Tom Rymoen och Solveig Oscarsson vilket innebär att
Tom Rymoen väljs till ordförande och Solveig Oscarsson väljs till vice
ordförande för tiden 2018-12-01-2019-11-30. Därefter alterneras
uppdragen vart annat år. Förslaget bifalls.

Ordförande:
Tom Rymoen, för tiden 2018-12-01-2019-11-30 samt 2020-12-01-2021-11-30
Solveig Oscarsson för tiden 2019-12-01-2020-11-30 samt 2021-12-01-2022-11-30
Vice ordförande:
Solveig Oscarsson, för tiden 2018-12-01-2019-11-30 samt 2020-12-01-2021-11-30
Tom Rymoen, för tiden 2019-12-01-2020-11-30 samt 2021-12-01-2022-11-30
Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i beslutet om delat ledarskap.
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Val av valberedning för innevarande mandatperiod
Kommunfullmäktige beslutar
att välja kommunfullmäktiges presidium som valberedning för innevarande
mandatperiod.
Kommunfullmäktiges ordförande: Per Andreasson (S)
1:e vice ordförande: Susanne Forsberg (C)
2:e vice ordförande: Rutger Ahlbeck (NP)
Ordförande: Per Andreasson (S)
Vice ordförande: Susanne Forsberg (e)
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Atertagande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Ove Göthlin (SO) har lämnat in en avsägelse som ledamot i fullmäktige.
Under fullmäktiges behandling av ärendet meddelar Ove Göthlin att han tar
tillbaka sin avsägelse.
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Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Pari esse Ekman (KD) har avsagt sig sitt uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen samt
att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning.
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Turordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen, dess
utskott, individnämnden och eventuella fullmäktigeberedningar
under tiden 2018-2022
Under fullmäktiges behandling av ärendet enas fullmäktige om att ärendet
tas upp vid nästa sammanträde, i december 2018.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet behandlas på fullmäktige i december 2018.
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Delgivningar
2018-10-12. Individnämnden - Sammanställning av inte verkställda beslut
år 2018, kvartal 1. (dnr ks2018-264)
2018-10-22. Nerikes Brandkår- Delårsrapport 2018-07-31 samt revisionsberättelse. (dnr ks2018-546)

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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Närvaro- och omröstningslista
KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 7/112018

Ledamöter

Närvarande
beslutande

Omröstning

§ 98 ledamöter
Ja

S

Nej

Avs

§ 98 ersättare
Ja

Solveig Oscarsson

1

1

1

Jonas Akerman

1

1

1

Ulla Bergström

1

1

1

Ulf Carlson

-

Camilla Sörman

1

1

1

Håkan Boman

1

1

1

Eleonore Karlsson

1

1

1

Kent Nilsson

1

1

1

Anna Karlsson

1

1

1

Anita Rundqvist

1

1

1

Hans Knutsson

-

Tom Rymoen

1

1

1

Bengt Svensson

1

1

1

Håkan Kangert

1

1

1

Renate Larssen

1

1

1

Ture Österberg

1

1

1

Andreas Vidlund

1

1

1

Conny Alfredsson

1

1

1

Anders Edgren

-

Ove Göthlin

1

1

1

Helena Vilhelmsson

-

Susanne Forsberg, l :e vice ordf

1

1

1

Jörqen Säteraas

1

1

1

Pia-Maria Johansson

1

1

1

Bengt Magnusson

1

1

1

Maria Blomqvist

1

1

1

Bertil Roden

-

Rutger Ahlbeck, 2:e vice ordf

1

1

1

Jan Rvlander

1

1

1

Camilla Andersson Larsson

1

1

1

Therese Hoikkala

1

1

1

KO

John SundelI

l

l

l

L

Birqitta Borq

1

1

1

MP

Jasmine Ivarsson

-

S

Per Andreasson, ordförande
Antal

1

1

1

29

29

29

M

SO

C

LPO

NP

V

(

/,/;l / "I

'fj

Cfl(L

~

Nej

§
Avs

Ja

Nej Avs

"i. .. KOMMUN
NORA

Närvaro- och omröstningslista
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 7/11 2018

Ersättare

S

Närvarande
beslutande

Närvarande

ej beslutande

Omröstning
I § 98 ledamöter I § 98 ersättare
Nej Avs Ja
Nej Avs
Ja

Ursula Steffensen

1

1

1

Bror-Erik Israelsson

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sofia Erlandsson

1

Mikael Wahlberg
Monica Sundberg

1

Abdo Haj Mohammad
M

Eric Viduss

1

Frank Thörnqvist
Eija Ahonen Pettersson
SD

Margaretha Larsson

1

Birgitta Ahl
C

Marita Simpson
Christer Gustavsson

LPO

Anna Berggren
Klara Sandberq

NP

Lars-Erik Larsson

1
1

Joakim Vård
V

Jonatan TjMer

1

Björn Folkesson
KD

Parisse Ekman
Gilite Rugerero

L

Ulf Wilder

1

Gunilla Jackson
MP

Jan Larsson

1

1

1

Petra Käller

Antal

6

7

6

S

1

§
Ja

Nej

Avs

