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INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 27 februari 2019 

Ärende Paragraf 

Meddelande från L<'lnsstyrelsen om ny ledamot och ny ers<'lttare i kommunfullm<'lktige 
t.o.m 2022-10-14. 

Motion 1/2019 om klarspråk i samtliga handlingar. 

Motion 2/2019 om st<'lrkt lokal krisberedskap och ökad livsmedelsstrategi. 

Medborgarförslag 3/2018 om att upph<'lva beslutet om att trMen i Skolparken ska 
m<'lrkas med namn enligt tidigare medborgarförslag. 

Medborgarförslag 4/2018 om avgiftsfria offentliga toaletter. 

Medborgarförslag 1/2019 om kostnadsanalys och garantier för skenande kostnader 
för bygge av <'lldreboendet Rosen. 

Interpellation och svar om Skolinspektionens uppföljning av gymnasieskolan. 

I nformation från revisorerna. 

Svar på motion 4/2014 om plan besked för Vasl<'ltten. 

Svar på motion 6/2014 om utv<'lrdering av samarbeten. 

Svar på motion 3/2015 om att byggnadsordningen kontinuerligt aktualiseras. 

Svar på motion 1/2018 om lönetill<'lgg för karensdag för personal inom skola, vård 
och omsorg. 

Godk<'lnnande av avs<'lgelse som ersattare i kommunfullmaktige. 

Val av ombud till årsst<'lmma för Tursam Bergslagen ekonomisk förening för tiden 
2019-2022. 

Val aven revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i Norabostader AB fr.o.m. 
ordinarie bolagsstamma t.o.m ordinarie bolagsstamma 2023. 

Val aven revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i Nora Fastigheter AB fr.o.m. 
ordinarie bolagsstamma t.o.m ordinarie bolagsstamma 2023. 

Val aven revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i Nora Rådhus AB fr.o.m. 
ordinarie bolagsstamma t.o.m ordinarie bolagsstamma 2023. 

Val av två revisorer och två ersattare för Hilda och Georg Janssons Stipendiefond 
för tiden 2019-2022. 

Val aven revisor till Samh<'l llsbyggnadsförbundet Bergslagen för tiden 2019-2022. 

Val aven revisor till Nerikes Brandkår för tiden 2019-2022. 

Val aven revisor för Stiftelsen Nora Jarnvagsmuseum och Veteranjarnvag för tiden 
2019-2022. 

Fyllnadsval: ny ledamot i individnamnden t.o.m 2022. 

Förslag till nominering av vice ordförande till Bergslagens överförmyndarnamnd 
t.o.m 2022. 

Delgivningar. 
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NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 2 

Kf § 1 dnr ks2018-085 

Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny ersättare 
i kommunfullmäktige t.o.m 2022-10-14 

Länsstyrelsen har utsett Margareta Larsson (SO) som ny ledamot efter 
Anders Edgren (SO) som avsagt sig uppdraget. 

Länsstyrelsen har också utsett Henrik Karlsson (M) som ersättare efter 
Frank Thörnqvist (M) som avsagt sig uppdraget. 

v~ ~S Sign ~ Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-27 3 

Kf § 2 dnr ks2019-1 02 

Motion 1/2019 om klarspråk i samtliga handlingar 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

att Nora kommun inför klarspråk i samtliga handlingar. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

" Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

t1 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-27 

Kf § 3 dnr ks2019-103 

Motion 2/2019 om stärkt lokal krisberedskap och ökad 
livsmedelsstrategi 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

Sida 

4 

att kommunstyrelsen ger ett uppdrag om att utreda möjligheten att lokalt 
stärka kommunens krisberedskap samt öka kommunens livsmedelsstrategi 
genom att skaffa betesdjur som bidrar till ökad självförsörjning rörande 
köttproduktion, håller de kommunala ängarna och grönområdena öppna, 
bidrar till biologisk mångfald samt bidrar till arbetstillfällen och praktikplatser. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

ftf::.S sign ~ Protokollsutdrag till 

Utdr gsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 5 

Kf § 4 dnr 2018-624 

Medborgarförslag 3/2018 om att upphäva beslutet om att träden 
i Skolparken ska märkas med namn enligt tidigare medborgar
förslag 

Cia P Glaad överlämnar medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att fullmäktiges beslut från den 26 september 2018, § 71, om att Sko/parkens 
träd ska skyltas med namn, upphävs. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

(fptares sign ~ Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-27 6 

Kf § 5 dnr ks2018-633 

Medborgarförslag 4/2018 om avgiftsfria offentliga toaletter 

William Grönlund och Malena Frööjd överlämnar medborgarförslaget. 

Förslagsställarna föreslår: 

att alla offentliga toaletter i Nora kommun ska vara gratis/icke avgiftsbelagda 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

.1 Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sida 

2019-02-27 7 

Kf§ 6 dnr ks2019-038 

Medborgarförslag 1/2019 om kostnadsanalys och garantier för 
skenande kostander för bygge av äldreboendet Rosen 

Anna Persson överlämnar medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att Nora kommun uppdaterar kostnadsanalysen för eventuellt bygge av 
äldreboendet Rosen samt 

att Nora kommun redovisar förutsättningarna för att garantera att 
kostnaderna inte skenar för ett eventuellt bygge av äldreboendet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag til l 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 8 

Kf§ 7 dnr ks2019-050 

Interpellation och svar om Skolinspektionens uppföljning av 
gymnasieskolan 

Bengt Magusson (LP o) överlämnar följande frågor till barn- och ungdoms
utskottets ordförande med anledning av Skolinspektionens uppföljning för 
gymnasieskola. 

Hur kommer det sig att Nora kommun inte besvarar Skolinspektionens 
begäran om redovisning i juni 2018? 

Hur har ärendet handlagts? 

Har Skolinspektionen fört frågan om vite vidare? 

Är det så att Nora kommun genom exempelvis kurs- och lönekostnader mm 
har bekostat en rektors utbildning till en person som saknar formell 
behörighet? 

Hur är det tänkt rörande rektors utbildning? 

Bedriver utbildningskontoret omskolning av anställd personal? 

Barn- och ungdomsutskottets ordförande besvarar frågorna. 

Svaret inleds med en beskrivning av ärendets handläggning. 

Därefter besvaras övriga frågor enligt följande. 

Skolchefen har haft regelbunden kontakt med Skolinspektionen. Meddelande 
från högskolan om att rektor inte antagits till sökt utbildning hösten 2018 kom 
efter den 15 juni 2018. 

Skolinspektionen har avslutat ärendet utan vite eftersom tillräckliga åtgärder 
är vidtagna. 

Nora kommun har för flera år sedan bekostat rektors utbildning av formellt 
icke behörig personal i dialog med den tidigare Utbildningsinspektionen. 

Rektor har påbörjat erforderlig pedagogisk utbildning under vårterminen 
2019. 

"Utbildningskontoret" bedriver inte omskolning av anställd personal. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-27 9 

Bengt Magnusson tackar för svaret. 

Camilla Sörman, Ulla Bergström, Mikael Wahlberg (samtliga S) och 
Jan Larsson (V) yttrar sig. 

A 

~ 
rpres sign 
t- ~ I 

Protokollsutdrag till 

tdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-02-27 10 

Kf § 8 dnr ks2019-122 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen informerar om den revisionsplan för 2019 som 
revisorerna har beslutat genomföra. Utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys och omvärldsanalys tillsammans med intryck från 
tidigare granskningar samt annan information som är väsentlig för 
revisorernas uppdrag har de kommit fram till revisionsplanen för 2019. 

Förutom de granskningsinsatser som sker årligen i enlighet med 
God revisonssed i kommunal verksamhet är följande fördjupningsprojekt 
prioriterade för år 2019. 

• Kvalitetssäkring av HVS-hem och familjehem för placerade barn. 
• Styrning och kontroll av informationssäkerhet. 
• Uppföljning av bemanningsplanering och arbetsledningsresurser. 
• Uppföljning beträffande elevhälsan. 

Revisorerna följer och analyserar kontinuerligt kommunens ekonomi och 
verksamhet varför omprioriteringar kan ske under pågående revisionsår. 

Camilla Sörman (S), Håkan Kangert (M) och Pia-Maria Johansson (LPo) 
yttrar sig . 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 

. Utdragsbestyrkande 

Kf § 9 
Ks § 7 
Sbu §4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-27 

dnr KS2014-203 

Svar på motion 4/2014 om plan besked för Vaslätten 

Sida 
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Jan Rylander (NP) har vid kommunfullmäktige 2014-06-11, § 82, överlämnat 
rubricerad motion. 

Mot bakgrund av att kommunens industritomter vid Pershyttans industri
område börjar ta slut föreslår motionären att detaljplan upprättas för 
Vaslätten. 

I planbeskrivningen för gällande detaljplan för Pershyttans industriområde 
från 2011 beskrivs hur Vaslätten kan sammankopplas med Pershyttans 
industriområde med ny bro och väg över Lärkesån, alternativt trafikförsörjas 
söderifrån från fyrvägskorset vid infart till Hitorp 

Samhällsbyggnads utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse att motionen är besvarad 

att detaljplanläggning av utvidgning av Pershyttans industriområde inklusive 
Vaslätten ska genomföras samt 

att detaljplanen ska finansieras i budget för det år den kan genomföras. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden att 
ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse att motionen är besvarad 

att detaljplan läggning av utvidgning av Pershyttans industriområde inklusive 
Vaslätten ska genomföras samt 

att detaljplanen ska finansieras i budget för det år den kan genomföras. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jan Rylander 
(N P) och Tom Rymoen (M) utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige 

illdragsbestyrkande 

Kf § 10 
Ks §4 
Lu § 1 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-27 

dnr ks2014-211 

Svar på motion 6/2014 om utvärdering av samarbeten 

Sida 
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Therese Hoikkala (V) överlämnade motionen på fullmäktige den 6 juni 2014, 
§ 84. 

Motionären föreslog: 

att en utvärdering sker av kommunens samarbeten med redovisning för 
kostnader, syfte och hur syften har uppfyllts. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning som därefter överlämnade den till kommundirektören. 

Kommundirektören har, med hjälp aven praktikant på administrativa 
avdelningen, besvarat motionen. 

Under år 2016 gjordes en inventering över vilka samarbeten Nora kommun 
ingår i. En mer utförlig utredning över ny1tan med samarbetena har dock inte 
gjorts. 

Nora kommun ingår i samarbeten som är nÖdvändiga för att kunna utföra det 
lagstadgade ansvar som en kommun har, exempelvis räddningstjänst som 
sker genom samarbetet med Nerikes Brandkår. Genom att samarbeta med 
kommunerna i norra Örebro län , KNÖL, ingår kommunen till exempel i 
Bergslagens överförmyndarnämnd och Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Andra samarbeten har dock en mer frivillig karaktär och kan handla om 
tillväx1, utby1e av kunskap, främjande av natur och liknande. Utifrån 
kriterierna i motionen skulle det vara mer relevant att utvärdera de 
samarbeten som är frivilliga i sin karaktär. 

En sådan utredning omfattar ca 15 olika samarbeten och kan bli relativ1 
omfattande. En utredning av kostnader kan innebära årskostnad och kring
kostnader. För att utreda i vilken grad varje samarbete har uppfyllt sitt syfte 
krävs en metodanvändning samt kontakt med olika aktörer. Samarbetena 
har dessutom olika slags syften och mål vilket innebär att de troligen inte kan 
värderas och mätas på samma sätt. 

Motionärens föreslagna utredning skulle dock kunna ge en bättre bild av 
vilka samarbeten Nora kommun ingår i, hur mycket resurser som läggs på 
dessa samt om ny1tan står i proportion till kostnaderna. Utredningen skulle 
därmed kunna ligga till grund för framtida förhällningsätt eller beslut gällande 
samarbeten. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 13 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att fullmäktige bifaller motionen, uppdra till kommun
direktören att ta fram former för utvärdering och rapportering av samarbeten 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik M pa 
att kommundirektören ska redovisa formerna för utvärdering och rapportering 
av samarbeten under 2019 

Ordföranden ställer proposition på förslagen samt tilläggsyrkandet och finner 
att de bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att fullmäktige bifaller motionen, uppdra till kommun
direktören att ta fram former för utvärdering och rapportering av samarbeten 
samt 

att kommundirektören redovisar formerna för utvärdering och rapportering av 
samarbeten under 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

~1i res sign ~ Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 11 
Ks §6 
Sbu § 5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-27 

dnr KS2015-182 
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Svar på motion 3/2015 om att byggnadsordningen kontinuerligt 
aktualiseras 

Pia-Maria Johansson har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-18, 
§ 3, överlämnat rubricerad motion. 

Motionens syfte är att den byggnadsordning för Nora stadskärna som antogs 
av kommunfullmäktige 2010 kontinuerligt ska aktualiseras för berörda, så att 
den kan fungera som det verktyg och handledning den är avsedd att vara för 
stadskärnans utveckling. Hur detta ska ske är inte närmare preciserat i 
motionen. 

Samhällsbyggnadsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta 

att hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beställa en utbildning om 
"Byggnadsordning för Nora stadskärna" som riktar sig till berörda anställda 
och folkvalda i Nora kommun, berörda anställda i Samhällsbyggnads
fÖNaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet, kommunens bolag och 
privata fastighetsägare i stadskärnan 

att utbildning återkommer med viss regelbundenhet så länge byggnads
ordningen anses aktuell samt 

att finansiering sker ur kommunens anslag för oförutsedda behov. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att 
kommundirektören får i uppdrag att kontakta Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen angående en utbildning om "Byggnadsordning för Nora stads
kärna" samt 

att på kommunstyrelsens sammanträde i maj rapportera resultatet samt 
finansiering av eventuell utbildning. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls. 

rJTfares sign 

'{j- ~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2019-02-27 15 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommundirektören får i uppdrag att kontakta Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen angående en utbildning om "Byggnadsordning för Nora 
stadskärna" samt 

att på kommunstyrelsens sammanträde i maj rapportera resultatet samt 
finansiering av eventuell utbildning . 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf § 12 
Ks § 5 
Lu § 2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-27 

dnr ks2018-125 

Sida 

16 

Svar på motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal 
inom skola, vård och omsorg 

Therese Hoikkala och Camilla Andersson Larsson (båda V) överlämnade 
motionen på fullmäktige den 28 februari 2018, § 3. 

Motionärerna föreslog: 

att kommunen ser över möjligheten att ge tillägg för löneavdrag, på grund av 
karensdag, till personal inom skola, vård och omsorg samt 

att kommunen utreder vad detta skulle kosta för varje verksamhetsområde, 
dvs barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Därefter beslutade ledningsutskottet att överlämna motionen 
till personalchefen. 

Personalchefen har, med hjälp aven praktikant på administrativa 
avdelningen, besvarat motionen. 

Sveriges riksdag beslutade den 23 maj 2018 att ersätta karensdagen med ett 
karensavdrag . Avdraget kommer att vara 20 procent av genomsnittlig vecko 
ersättning av sjukpenning för den med arbetsberäknad sjukpenning. För den 
som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med 
kalenderdagsberäknad sjukpenning. Det senare gäller uppdragstagare då 
personer som enbart får sin inkomst som egen företagare inte omfattas av 
karensavdraget. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2019. 

Syftet med att avskaffa karensdagen är ge rättvisare förutsättningar för olika 
yrkesgrupper vid sjukfall. Förändringen ska främst gynna yrkesgrupper som 
har andra arbetsförhållanden än 40 timmars veckor och/eller kontorstider, til 
exempel personliga assistenter och vårdpersonal. 

Eftersom de nya reglerna gäller från den 1 januari 2019 är en utredning 
angående lönetillägg för karensdagen inte relevant. 

~ ' :: Sig n ~ Protokollsutdrag till 

tdrag'sbestyrkande 
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2019-02-27 17 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Therese Hoikkala 
(V) på att ärendet återremitteras för ny utredning och då ersätta ordet 
karensdag mot karensavdrag . 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Therese Hoikkala reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

I 

~ I ~~ cessign ~ Protoko llsutdrag till 

Utdrag bestyrkande 
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Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-27 18 

Kf § 13 dnr ks2019-029 

Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Henrik Karlsson (M) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att hos Länsstyrelsen be om ny röstsammanräkning. 

Protokollsutdrag till 

, Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-02-27 19 

Kf § 14 dnr ks2018-085 

Val av ombud till årsstämma för Tursam Bergslagen ekonomisk 
förening för tiden 2019-2022 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föreslår Tom Rymoen (M) 
att Solveig Oscarsson (S) väljs som ombud till årsstämma för Tursam 
Bergslagen ekonomisk förening. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ombud till årsstämma för Tursam Bergslagen ekonomisk förening 
välja Solveig Oscarsson, Rådstugugatan 15, 71331 Nora. 

I. 
Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

U}tE res sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-02-27 20 

Kf § 15 dnr ks2018-085 

Val aven revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i 
Norabostäder AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. 
ordinarie bolagsstämma 2023 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 120, att samtliga 
revisorsuppdrag skulle fördelas inom revisorsgruppen vid det konstituerande 
mötet och att det därefter fastställs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Revisor 

Jan Kallenbäck (opol) 
Stentorpsgränd 6 
71333 Nora 

Suppleant 

Lena Vinneräs (S) 
Östra Sund, Fallet 120 
71391 Nora 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Ju e s sign 

Uas estyr1<ande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 

Kf § 16 dnr 2018-085 

Val aven revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i 
Nora Fastigheter AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 

21 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 120, att samtliga 
revisorsuppdrag skulle fördelas inom revisorsgruppen vid det konstituerande 
mötet och att det därefter fastställs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Revisor 

Jan Kallenbäck (opol) 
Stentorpsgränd 6 
71333 Nora 

Suppleant 

Lena Vinnerås (S) 
Östra Sund, Fallet 120 
71 3 91 Nora 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utd'agsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 22 

Kf § 17 dnr ks2019-085 

Val aven revisor och en revisorssuppleant för styrelsen i 
Nora Rådhus AB frooomo ordinarie bolagsstämma 2019 tooomo 
ordinarie bolagsstämma 2023 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 120, att samtliga 
revisorsuppdrag skulle fördelas inom revisorsgruppen vid det konstituerande 
mötet och att det därefter fastställs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Revisor 

Jan Kallenbäck (opol) 
Stentorpsgränd 6 
71333 Nora 

Suppleant 

Lena Vinnerås (S) 
Östra Sund, Fallet 120 
71391 Nora 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr::ldesdatum 

2019-02-27 

Kf § 18 dnr ks2018-085 

Val av två revisorer och två ersättare för Hilda och Georg 
Janssons Stipendiefond för tiden 2019-2022 

Sida 

23 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 120, att samtliga 
revisorsuppdrag skulle fördelas inom revisorsgruppen vid det konstituerande 
mötet och att det därefter fastställs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Revisor 

Jan Kallen bäck (opol) 
Stentorpsgränd 6 
71333 Nora 

Lena Vinnerås (S) 
Östra Sund, Fallet 120 
71391 Nora 

Ersättare 

Björn Hagberg (opol) 
Skrikarhyttan 107 
713 92 Gyttorp 

Irene Gustavsson (S) 
Ringahyttan Trälbo 380 
71393 Nora 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 24 

Kf § 19 dnr ks2018-085 

Val aven revisor till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
för tiden 2019-2022 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 120, att samtliga 
revisorsuppdrag skulle fördelas inom revisorsgruppen vid det konstituerande 
mötet och att det därefter fastställs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Revisor 

Jan Kallenbäck (opol) 
Stentorpsgränd 6 
71333 Nora 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

/1 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 25 

Kf § 20 dnr ks2018-085 

Val aven revisor till Nerikes Brandkår för tiden 2019-2022 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 120, att samtliga 
revisorsuppdrag skulle fördelas inom revisorsgruppen vid det konstituerande 
mötet och att det därefter fastställs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Revisor 

Jan Kallenbäck (opol) 
Stentorpsgränd 6 
71333 Nora 

r~~res sign ;%ih Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

~ rares sign 

If I, I--
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 26 

Kf § 21 dnr ks2018-085 

Val aven revisor för Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och 
Veteranjärnväg för tiden 2019-2022 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 120, att samtliga 
revisorsuppdrag skulle fördelas inom revisorsgruppen vid det konstituerande 
mötet och att det därefter fastställs av kommunfullmäktige i februari 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt följande. 

Revisor 

Jan Kallenbäck (opol) 
Stentorpsgränd 6 
71333 Nora 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

1\ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 27 

Kf § 22 dnr ks2019-029 

Fyllnadsval: ny ledamot i individnämnden t.o.m 2022 

Margareta Larsson (SO) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ledamot välja Pia-Maria Johansson (LPo), Seefrieds väg 5, 
71330 Nora. 

J ~~ r res sign 

~ ~ ~ 

Protokollsutdrag till 

L tdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-27 

Kf § 23 dnr ks2019-029 

Förslag till nominering av vice ordförande i Bergslagens 
överförmyndarnämnd t.o.m 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

Sida 

28 

att som vice ordföranden nominera Mats Sundberg (S), Rådstugugatan 28 I 
71331 Nora. 

r7. r es sign 

~ ~ ~ 
Protokollsutdrag till 

\l td sbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

= / 

Utdragsbestyrkande ' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-02-27 29 

Kf§ 24 

Delgivningar 

2018-12-11. Individ nämnde n - Sammanställning av ej verkställda beslut, 
kvartal 2, 2018. (dnr ks2018-381) 

2018-12-17. Revisorerna - Granskning av elevhälsa och samverkan mellan 
förskola, skola och socialtjänst. (dnr ks2018-646) 

2018-12-17. Revisorerna - Granskning av hur värd- och omsorgs
verksamheten säkerställer en effektiv schema- och bemanningsplanering 
samt om verksamheten i det arbetet använder ändamälsenligta IT-system. 
(dnr 2018-647) 

2018-12-17. Revisorerna - Uppföljande granskning av granskningar genom 
föra ären 2015 till 2018. (dnr ks2018-648) 

2019-01-11. Revisorerna - Granskning av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens styrning och uppföljning av medarbetarna arbetsmiljö. 
(dnr ks2019-023) 

2019-01-11. länsstyrelsen Dalarnas län - Förordnade av begravnings
ombud. (dnr ks2019-025) 

2019-02-13. Revisorerna - Revisionsplan 2019. (dnr ks2019-078) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



ITM) NORA i<!' KOMMUN 
Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 27/2 2019 
Ledamöter Närvarande Omröstning 

beslutande l§ § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson 1 

Jonas Akerman 1 

Ulla Bergström 1 

Ulf Carlson -
Camilla Sörman 1 

Håkan Boman 1 

Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson 1 

Anna Karlsson 1 

Anita Rundqvist 1 

Hans Knutsson 1 

M Tom Rymoen 1 

Bengt Svensson 1 

Håkan Kangert 1 

Renate Larssen 1 

Ture Österberq -

SO Andreas Vidlund -
Conny Alfredsson 1 

Margareta Larsson -
Ove Göthlin 1 

C Helena Vilhelmsson -
Susanne Forsberg, 1:e vice ordf 1 

Jörgen Säteraas 1 

LPO Pia-Maria Johansson 1 

Bengt Magnusson 1 

Maria Blomqvist 1 

NP Bertil Roden 1 

Rutger Ahlbeck, 2:e vice ordf 1 

Jan Rylander 1 

V Camilla Andersson Larsson -
Therese Hoikkala 1 

KO John SundelI -
L Birgitta Boro 1 

MP Jasmine Ivarsson -
S Per Andreasson, ordförande 1 

Antal 

~jj 
26 



!Wl NORA .,;; KOMMUN 
Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 27/22019 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut-

§ I§ ande § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Ursula Steffensen 1 

Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 1 

Monica Sundberg 1 

Abdo Haj Mohammad 

M Eric Viduss 1 

Eija Ahonen Pettersson 

Henrik Karlsson 

SD Birgitta Ahl 

Vakant 

C Marita Simpson 1 

Christer Gustavsson 

LPO Anna Berggren 

Klara SandberQ 1 

NP Lars-Erik Larsson 

Joakim Vård 

V Jonatan Tjader 1 

Björn Folkesson 

KD Gilite Rugerero 1 

Susanne Lindholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson 1 

Petra Käller 

Antal 7 2 
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