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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Hagby Ängar, 2022-10-26

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltaga nde

Christina Landoff, kommundirektör
Joel Larsson , kommunsekreterare
Jan Kallenbäck, revisor

Utses att justera

Dan Pierre (M) , Pia-Maria Johansson (LPo)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-10-26
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2022-11-04

anslags nedtagande

Förvaring splats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Underskrift

Per Andreasson (S) , ordförande

2022-11-27
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Kf § 74

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, det vill säga ålderspresidenten.
Dagens sammanträde öppnas av Per Andreasson (S) som hälsar
fullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till den nya mandatperioden.
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Kf § 75

Information om digitala handlingar och läsplattor
Nora kommun kommer stegvis att gå över till en digital hantering av sina
möteshandlingar. Möteshandlingarna läses istället i läsplattor
förtroendevalda lånar av kommunen under uppdragets längd . Handlingar
kommer inte att skickas ut i pappersform .

Kommunfullmäktige beslutar:
att ta informationen till protokollet.
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Information från revisorerna
Fullmäktiges utsedda revisorer, har granskat och bedömt om resultatet i
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål och riktlinjer, av
betydelse för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om.
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av
delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2022 finns fyra finansiella
målsättningar. Samtliga uppfylls i delårsrapporten och beräknas uppnås för
hela 2022.
I den av fullmäktige antagna budgeten for 2022 anges tre målområden
Hållbarhet, Livskvalitet och Attraktivitet med 11 tillhörande mål med 26
indikatorer, varav fyra indikatorer utför de finansiella målen.
I delårsrapporten framgår att ingen uppföljning gjorts av huvuddelen av
indikatorerna. Det finns ingen sammanvägd bedömning av om huruvida
kommunen bedömer om målen uppnås. Därmed är det inte möjligt att göra
en bedömning av kommunens måluppfyllelse i samband med delårsbokslut
och prognos.
Revisorerna anser att det är högst otillfredsställande att kommunen
fortfarande inte uppfyller kommunallagens krav gällande
verksamhetsmässiga mål. En bedömning av måluppfyllelsen för varje mål
ska finnas med i delårsrapporten tillsammans med grund för bedömningen.
Revisorerna förutsätter att verksamhetsmål med indikatorer följs upp i
samband med bokslutet 2022 och att en tydlig redogörelse görs för
bedömning av måluppfyllelse. Revisorerna förutsätter också att det i
årsredovisning 2022 kommer att finnas en sammanvägd bedömning om
kommunen uppnår god ekonomisk hushållning .
Vid granskning av årsbokslutet och bedömning av ansvarsfrihet kommer
revisorerna att lägga stor vikt vid uppföljningen av fullmäktiges
verksamhetsmål.
Revisorerna bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål
fullmäktige antagit.
Revisorerna kan inte bedöma resultat av de verksamhetsmässiga målen då
dessa ej följs upp i delårsrapporten.
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att ta informationen till protokollet.
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Val av sex revisorer för kommunstyrelsens verksamheter och eventuell
fullmäktigeberedning under tiden 2023-2026
Nominerade revisorer
Lena Vinnerås (S)
Irene Gustavsson (S)
Paul Dalqvist (opol)
Björn Hagberg (opol)
Jan Kallenbäck (opol)
Jan Larsson (MP)

Kommunfullmäktige beslutar
1. att utse följande revisorer:
Lena Vinnerås (S)
Östra sund, Fallet 120
713 91 Nora
Irene Gustavsson (S)
Ringshyttan Trälbo 380
713 93 Nora
Paul Dalqvist (opol)
Rådstugugatan 57
713 30 Nora
Björn Hagberg (opol)
Skrikarhyttan 107
713 92 Gyttorp
Jan Kallenbäck (opol)
Stentorpsgränd 9
713 33 Nora
Jan Larsson (MP)
Järle Gård 107
713 91 Nora

2. att Jan Kallenbäck (opol) utses till ordförande .
3. att Lena Vinnerås (S) utses till vice ordförande .
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Val av fullmäktiges presidium för innevarande mandatperiod
Nominerade till fullmäktiges presidium:
Ordförande: Per Andreasson (S)
1 :e vice ordförande Eric Viduss (M)
2:e vice ordförande Marita Simpson (C)

Kommunfullmäktige beslutar:
att förrätta val enligt följande

Ordförande Per Andreasson (S)
1 :e vice ordförande Eric Viduss (M)
2:e vice ordförande Marita Simpsson (C)
Pia-Maria Johansson (LPo) , Bengt Magnusson (LPo), Klara Sandberg (LPo) ,
Bo Henriks (LPo) , Aarne Vaahto (LPo), Monika Aune (MP) , Susanne
Forsberg (C) och Susanne Swanston Kurtsson (C) deltar inte i beslut
gällande val av ordförande .
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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 Eric Viduss (M)
2:e vice ordförande Marita Simpsson (C)
Ordförande: Per Andreasson (S)
Vice ordförande: Eric Viduss (M)
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Godkännande av avsägelse i kommunfullmäktige

Elisabeth Håkansson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar:

1.

att godkänna Elisabeth Håkanssons (S) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige.

2.

att be länsstyrelsen om ny röstsammanräkning .
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Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårs prognos
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti
2022 med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på
40 097 000 kronor för perioden . Det kan jämföras med resultatet för
motsvarande period 2021 som uppgick till 23 174 000 kronor.
Prognosen för helåret 2022 pekar på ett positivt resultat på ungefär
10 707 000 kronor, vilket innebär ett budgetöverskott på 3 395 000
kronor.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna .

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Monica Aune (MP) deltar inte i beslutet.
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Beslut, ersättning till KPR och KHR perioden 2019-2022
Representanter från organisationerna som ingår i kommunala
pensionärsrådet (KPR) och kommunala handikapprådet (KHR) har enligt
gällande "Reglemente för ersättning till kommunala förtroendevalda" inte
rätt att få arvode för samman-trädena från kommunen. Arvode betalades
trots det ut fram till 2016-06-30, när det uppdagades och utbetalningarna
avbröts.
Kommunalråden initierade via kommunchefen att tjänstepersoner tog
fram förslag till beslut med innebörden att representanter från
organisationerna i KPR och KHR skulle få rätt till arvode under hela
mandatperioden 2014-2018. Kommunstyrelsens ordförande Solveig
Oscarsson (S) tog beslut i brådskande ärende 2017-12-05 att betala ut
arvode retroaktivt för sammanträdesdatumen: 2016-09-13, 2016-11-22,
2017-02-28, 2017-05-23, 2017-09-12 och 2017-11-14. Den totala
summan för det retroaktiva arvodet blev ca 18 314 kronor och pengarna
finansierades av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel år
2017 .
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28, § 7, att representanterna
från organisationerna som ingår i KPR och KHR hade rätt till
sammanträdesarvode under 2018.
Efter kommunfullmäktiges beslut 2018-02-28 har inget ytterligare beslut
tagits om arvode till representanter från organisationerna som ingår i
KPR och KHR. Reglementena för KPR och KHR har inte reviderats för
att innefatta bestämmelser om arvodering och enligt reglementet för
ersättning till kommunala förtroende-valda har representanterna från
KPR och KHR inte rätt till arvode för sammanträdena från kommunen .
Detta till trots har den allmänna uppfattningen hos representanterna varit
att de har rätt till arvode, vilket även har lyfts på sammanträdena.
Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till att bevilja arvodering under
mandatperioden 2019-2022.
Det går inte i dagsläget att fastställa en exakt summa för arvodet
eftersom det dels är avhängigt hur många som deltagit på
sammanträdena hittills, dels hur många som kommer delta på
återstående fyra sammanträden (två per råd). Beräkningen för år 2017
var ca 12 600 kronor och då deltog mellan 13 och 17 representanter på
sammanträdena. Utifrån 2017 års nivå är det rimligt att anta att den
totala summan för perioden 2019-2022 blir ca 55 000-60 000 kr.
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Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att representanterna från organisationerna som ingår i det
kommunala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet har
rätt till sammanträdesarvode under mandatperioden 2019-2022, och
2. att arvoderingen finansieras av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda medel år 2022, och

3. att arvodena för hela mandatperioden 2019-2022 betalas ut vid ett
och samma tillfälle, efter råden haft sina sista sammanträden för
perioden 2019-2022. Beslutet avser endast mandatperioden 20192022, därefter följer regler om arvode- ' ring enligt det reglemente
som tas fram till den nya förvaltnings-organisationen som träder
ikraft årsskiftet 2022/2023.

Yrkande
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till socialutskottets förslag .
Kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Nya mål för kommunens verksamheter
Information om nya mål för kommunens verksamheter.
Beredningsgruppen har utgått från revisionens kritik och fokuserat på att
skapa en tydlig målkedja för vilka mål som ska vara styrande i för
kommunen.
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att ta informationen till protokollet.
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Medborgarförslag 6/2022 om att bygga en konstisarna utomhus i Nora
Carl-Göran Svensson överlämnar medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att man bygger en fullstor utomhus-konstisarna i Nora centrum.

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning .
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Motion om säkra skolvägar och busshållplatser
Susanne Forsberg (C) lämnar in en motion om säkra skolvägar och
busshållplatser.

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning .
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Motion om ändring av områdesbestämmelser gällande tillstånd för
solceller
Susanne Swanston Kurtsson (C) lämnar in en motion om att ändra
områdesbestämmelse för att tillåta solceller även i områden med
områdesbestämmelser i Nora kommun

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning .
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Delgivning
Nerikes brandkårs delårsrapport 2022-07-31 , ks2022-416 .

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna .
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Närvaro - och omröstningslista
KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 26/10 2022
Närvarande
beslutande

Ledamöter

Omröstning

§
Ja

s

Mikael Wahlberg

X

Ulla Bergström

X

Anna Karlsson

X

Johannes Kärki
Sofia Erlandsson

X

Hans Knutsson

X

Eleonore Karlsson

X

ldriz Sahiti

X

Ursula Steffensen

X

Nicklas Johansson

X

Dan Pierre

X

Eija Ahonen Pettersson

X

Bengt Svensson

X

Ewa Turesson

X

Eric Viduss

X

Gunnar Karlsson Jaxell

X

KO

Carina Dickens Nilsson

X

C

Susanne Forsberg

X

M

Marita Simpson
LPO

Pia-Maria Johansson

X

Bengt Magnusson

X

Anna Berggren
Bo Henriks

X

Aarne Vaahto

X

Jan Rylander

X

Boye Jonsson

X

Lars-Erik Larsson

X

Johan Hedman

X

Conny Alfredsson

X

Tomas Hultqvist

X

BirQitta Ahl

X

David Stansvik

X

Therese H Lindqvist

X

MP

Monica Aune

X

s

Per Andreasson, ordförande
Antal

X

NP
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§

§
Nej

Avs

Ja

Nej

Avs

Ja

Nej Avs
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NORA KOMMUNFULLMÄKTIG ES SAMMANTRÄD E DEN/ 2022

Ersättare

Närvarande

Närvarande

beslutande

ej beslutande

Omröstning

§
Ja

s

Magareta Eriksson

X

Martin Nordh
Emma Brodin

X

Markus Eriksson
Ellisabeth Håkansson

M

Kent Nilsson

X

Britt Alderholm

X

Carolina Sköld

X

Malcom Eriksson
KD

X

Ola Nilsson
Gunilla Svensson

C

LPO

Christer Gustavsson
Susanne Swanston Kurtsson

X

Klara Sandberg

X

Alexandra Mathisen

NP

Kaj Biöråsen

X

John Ole Deckert

X

Brita Sylvan
SD

Vakant

V

Albin Pettersson
Kenneth Larsson

MP

Daniel Käller
Petra Käller

Antal

3

7

Nej

Avs

§
Ja

§
Nej

Avs

Ja

Nej

Avs

