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Ks § 167 dnr ks2018-085 

Val tillledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, barn- och 
ungdoms utskottet och socialutskottet 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna samt Landsbygdspartet Obroende, Norapartiet och 
Sverigedemokraterna har nominerat ledamöter och ersättare till utskotten 
samt förslag till ordförande och vice ordförande. 

Sju ledamöter och fyra ersättare till ledningsutskottet för tiden 
2019-2022 

Ledamöter 

Tom Rymoen (M) 
Håkan Kangert (M) 
Ulla Bergström (S) 
Hans Knutsson (S) 
Birgitta Borg (L) 
Lars-Erik Larsson (NP) 
Andreas Vidlund (SO) 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 
Jonas Akerman (S) 
Susanne Lindholm (KO) 
Bengt Magnusson (LPo) 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) på 
att David Stansvik ska väljas som ersättare i utskottet. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen till ersättare och finner att 
kommunstyrelsen bifaller de inlämnade nominerade förlagen. 

Omröstning är begärd och ska genomföras med sluten omröstning. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att 15 röster är avgivna och 
samtliga är giltiga. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen avgivit 12 röster för Bror-Erik 
Israelsson, 13 röster för Jonas Akerman, 12 röster för Susanne Lindholm, 
4 röster för Bengt Magnusson samt 1 röst för David Stansvik. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt de inlämnade nominerade 
förslagen. 

Ordförande: Tom Rymoen (M) 
Vice ordförande: Ulla Bergström (S) 

Ju~res sign Protokollsutdrag till 

C A Jide. 1)0~'-
I-~U~t~d-;:-<""9"":s:;'be-s-ty~rk..JanLdS<e~~~---L-----I tf - tW J-. 

fufSelu, 
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Sju ledamöter och fyra ersättare till samhällsbyggnadsutskottet för 
t iden 2019-2022 

Ledamöter 

Solveig Oscarsson (S) 
Bror-Erik Israelsson (S) 
Anna Karlsson (S) 
Häkan Kangert (M) 
John SundelI (KO) 
Jan Rylander (NP) 
Pia-Maria Johansson (LPo) 

Ordförande: Solveig Oscarsson (S) 
Vice ordförande: Häkan Kangert (M) 

Ersättare 

Fredrik Munkvold (S) 
Jörgen Säteraas (C) 
Bengt Svensson (M) 
Conny Alfredsson (SO) 

Sju ledamöter och fyra ersättare till barn- och ungdoms utskottet för 
tiden 2019-2022 

Ledamöter 

Solveig Oscarsson (S) 
Ulla Bergström (S) 
Hans Knutsson (S) 
Bengt Svensson (M) 
Birgitta Borg (L) 
Bertil Roden (NP) 
Maria Blomqvist (LPo) 

Ersättare 

Margaretha Eriksson (S) 
Jörgen Säteraas (C) 
John SundelI (KO) 
Margaretha Larsson (SO) 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Oavid Stansvik (V) pä 
att Therese Hoikkala (V) ska väljas som ersättare i utskottet. 

Ordföranden ställer proposition pä förslagen till ersättare och finner att 
kommunstyrelsen bifaller de inlämnade nominerade förlagen. 

Omröstning är begärd och ska genomföras med sluten omröstning. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att 15 röster är avgivna och 
samtliga är giltiga. 

Ordföranden meddelar at! kommunstyrelsen avgivit 13 röster för Margaretha 
Eriksson, 14 röster för Jörgen Säteraas, 13 röster för John Sundell, 4 röster 
för Margaretha Larsson samt 2 röster för Therese Hoikkala. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt de inlämnade nominerade 
förslagen. 

Ordförande: Solveig Oscarsson (S) 
Vice ordförande: Bengt Svensson (M) 

Sju ledamöter och fyra ersättare till socialutskottet för tiden 2019-2022 

Ledamöter 

Tom Rymoen (M) 
Eija Ahonen Pettersson (M) 
Susanne Forsberg (e) 
Kent Nilsson (S) 
Ursula Steffensen (S) 
Margaretha Larsson (SO) 
Bengt Magnusson (LPo) 

Ordförande: Tom Rymoen (M) 
Vice ordförande: Kent Nilsson (S) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förrätta val enligt ovanstående 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 
Jonas Akerman (S) 
Jan Ulfberg (L) 
Lars-Erik Larsson (N P) 

att ordförande och vice ordförande i ledningsutskottet och samhälls
byggnadsutskottet väljs för uppdragen t.o.m den 30 november 2019. 
Därefter byter respektive presidie uppdrag med varandra med ett års 
intervall t.o.m 2022 

att kommunstyrelsens ordförande har närvaro- och yttranderätt i samhälls
byggnadsutskottet samt 

att kommunstyrelsens vice ordförande har närvaro- och yttranderätt i 
ledningsutskottet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~J~ 
Utdragsbeslyr1<ande 
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Ks § 168 dnr ks2018-601 

Firmatecknare 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse kommunstyrelsens ordförande Tom Rymoen (M) och vid förfall 
för honom kommunstyrelsens vice ordförande Solveig Oscarsson (S) 
samt kommundirektör Isabell Landström och vid förfall för henne 
ekonomichef Peter Warman eller tf personalchef Ulla Lundholm, at! två 
i förening, teckna kommunens firma. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~ ~C ~~t:~M-akc~~ 
I---;U"t:;:dr=ag~st=be::s"'ty:;:rk::lan~d~e--'---"'----L-----I Ek.tl ~ el. ' 
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Ks § 169 dm ks2018-602 

Undertecknade av borgensförbindelser 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse kommunstyrelsens ordförande Tom Rymoen (M) och vid förfall 
för honom kommunstyrelsens vice ordförande Solveig Oscarsson (S) 
samt kommundirektör Isabell Landström och vid förfall för henne 
ekonomichef Peter Warman eller tf personalchef Ulla Lundholm, att två 
i förening, förtroendevald och tjänsteman, på kommunens vägnar 
underteckna borgensförbindelser. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~ ,~k 1e..~p (;V\j~rkckM..ru'C.. 
r-lu"t~dr~ag~S~~e~sh.~~~~an~d~e~~~---L--------~ ~~OL 
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Ks § 170 dnr ks2018-085 

Val av två ledamöter och två ersättare till kommunala handikapp
rådet t.o.m 2022 

Enligt handikapprådets reglemente ska kommunstyrelsen utse två ledamöter 
och två ersättare varav en ledamot och en ersättare ska vara valda till 
barn- och ungdomsutskottet. 

Enligt reglementet är socialutskottets ordförande och vice ordförande tillika 
rådets ordförande och vice ordförande. Det innebär att val inte sker i 
kommunstyrelsen till dessa poster. 

Kommunstyrelsen ska därför förrätta val aven ledamot och en ersättare som 
representerar kommunstyrelsen samt en ledamot och en ersättare som 
representerar barn- och ungdomsutskottet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förrätta val av två ledamöter och två ersättare till handikapprådet enligt 
nedan. 

Ledamöter Ersättare 

Solveig Oscarsson (S) Jan Ulfberg (L) 

Pia-Maria Johansson (LPo) Bertil Roden (NP) 

Protokollsutdrag till 

De,~ 
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Ks § 171 dnr ks2018-085 

Val aven ledamot och en ersättare till kommunala pensionärs
rådet t.o.m 2022 

Enligt pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse en ledamot 
och en ersättare. 

Enligt reglementet är socialutskottets ordförande tillika rådets ordförande. 
Det innebär att val inte sker i kommunstyrelsen till den posten. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förrätta val aven ledamot och en ersättare till handikapprådet enligt 
nedan. 

Ledamöter Ersättare 

Kent Nilsson (S) Pia-Maria Johansson (LPo) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~U~td~~rn~g~~~e~~r~~anLde~~~~~I<~~------~~~ 
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Ks § 172 dnr ks2018-528 

Förslag till vigselförrättare t.o.m år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen utser följande vigselförrättare. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som borgerliga vigselförrättare föreslå: 

Berit Elgström (S) 
Sunnanlid 17 C 
71330 Nora 

Lena Spector (M) 
Skördevägen 14 
71330 Nora 

Eva Stenqvist (C) 
Anders Wedbergsgatan 7 
71332 Nara 

Sara Bornedal (opol) 
Bom Bondboms Gård 328 
71393 Nara 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

4.- vdk -J-~~ 
I--cU"'t-'-dr-'-ag--'S~be::::s=--ty-'-rk-'-anLd'::-e---'-----=--....I..------I 'be. v\,.O W V\U~ 
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Ks § 173 dnr ks2018-620 

Uppdrag om att se över möjlighet till ökad insyn i utskotten 

För att öka oppositionens insyn i utskotten föreslår ordföranden att 
presidierna utökas med ett uppdrag som andre vice ordförande och att 
oppositionen ska tillsätta det uppdraget. 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att se över 
möjligheten för de partier som inte är representerade i utskotten att få 
möjlighet till ökad insyn. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheten för de partier 
som inte är representerade i utskotten att få ökad insyn samt 

att resultatet presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i februari 
2019. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

h~-\~(.--~~c ~ /ILL~J..~-.L __ ~ k:cLtr. 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 174 dnr ks2018-621 

Uppdrag att se över principen för hur sammarbetsråd tillsätts 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att se över 
vilka sammarbeten kommunen har i olika sk råd och hur principen är för 
att tillsätta dessa. 

I första hand bör en översyn göras av pensionärsrådets roll gemtemot 
handikapprådets och vad principen är för att tillsätta ledamöter och 
ersättare i dessa. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommundirektören får i uppdrag att se över vilka sammanarbeten 
kommunen har i sk råd 

att en översyn ska göras av penSionärsrådets roll gentemot handikapp
rådets och se över principen för att tillsätta ledamöter och ersättare samt 

att översynen presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i februari 
2019. 

Protokollsutdrag till 

~ cfo/c: i4tcr 
Utdragsbestyrkande 



Ifl NORA 
"' ''' KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 5/12 

Närv, Närv, Omröstninqar 

beslut ej be- I~ ~ 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Vo", , Solveig Oscarsson (S) 1 

0"'' Tom Rymoen (M) 1 

Jonas Akerman (S) 1 

Susanne Forsberg (C) 1 

Ulla Bergström (S) 1 

Håkan Kangert (M) § 167 1 

Kent Nilsson (S) 1 

Susanne Lindholm (KO) 1 

Hans Knutsson (S) 1 

Birgitta Borg (L) 1 

Oavid Stansvik (V) 1 

Pia-Maria Johansson (LPo) -
Bertil Roden (NP) 1 

Conny Alfredsson (SO) 1 

Bengt Magnusson (LPo) 1 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Bengt Svensson (M) 

Ursula Steffensen (S) 

Jörgen Såteraas (C) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

§§ 168-174 John SundelI (KO) 1 

Margaretha Eriksson (S) 

Jan Ulfberg (L) 

Therese Hoikkala (V) 

Björn-Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

Jan Rylander (N P) 1 

Andreas Vidlund (SO) 

Maria Blomqvist (LPo) 1 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Marqaretha Larsson (SO) 

Antal 
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