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INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 15 mars 2017 

Ärende Paragraf 

Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i fullmäktige 
t.o.m 2018-10-14. 

Motion 1/2017 om gemensamma studiedagar och fortbildn ing för kommunens 
och fristående förskolor och skolor i Nora. 

Interpellation om Länspendeln. 

Medborgarförslag 1/201 7 om gatubelysning på Esstorp i Nora. 

Beredningen för välfärds delrapport, verksamhet 2016. 

Förslag till revidering av attestreglementet för Nora kommun. 

Svar på motion 4/2012 om rötning av matavfall. 

Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden. 

Förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnätet. 

Förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB. 

Förslag till ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. 

Svar på motion 2/2012 om översyn av tillåten parkering i centrala Nora. 

Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad t.o.m 2018. 

Val av revisor och revisorsersättare i Nora Rådhus AB t.o.m ordinarie 
årsstämma 2019. 

Fyllnadsval: ny ersättare i kommunstyrelsen t.o.m 2018. 

Delgivningar. 
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NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

LESSign ~. 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-03-15 2 

Kf § 1 dnr ks2016-025 

Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommun
fullmäktige t.o.m 2018-10-14 

Länsstyrelsen har utsett Jens-Mikael Larsson (L) som ny ersättare efter 
Bengt Nilsson (L) som avsagt sig sitt uppdrag. 

o~ 
Protokollsutdrag till 

':?exs~CW& , , 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrl<ande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-03-15 3 

Kf§ 2 dnr ks2017-167 

Motion 1/2017 om gemensamma studiedagar och fortbildning för 
kommunens och fristående förskolor och skolor i Nora 

Helena Vilhelmsson (e), Birgitta Borg (L), John SundelI (KD) och 
Ewa Turesson (M) överlämnar motionen. 

Motionärerna föreslog: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att erbjuda gemensamma studiedagar och 
eventuella fortbildningar för kommunens förskolor och skolor och i dagsläget 
Borns Friskola och Solberga AB. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-15 4 

Kf§ 3 dnr ks2017-142 

Interpellation om Länspendeln 

Tom Rymoen (M) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

Vad har gjorts sedan styrgruppen för Länspendeln lades ner? 

Var står vi idag? 

Hur ser planen för framtiden ut? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att hon besvarar interpellationen 
vid fullmäktiges nästa sammanträde, den 19 april. 

Protokollsutdrag till 

k~o 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

eJ:.-
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-03-15 5 

Kf§4 dnr ks2017-020 

Medborgarförslag 1/2017 om gatubelysning på Esstorp i Nora 

Asa Eiremo överlämnar medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att gång- och cykelvägen mellan fd fotbollsplanen och Skogsbärsgatan 
kompletteras med belysning. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-15 6 

Kf§ 5 dnr ks2015-272 

Beredningen för välfärds delrapport, verksamhet 2016 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att tillsätta en beredning för välfärd 
Direktiven för beredningens arbete formulerades av fullmäktige i april 2015. 

Beredningens uppdrag är att med utgångspunkt från Nora kommuns 
övergripande visioner och strategier, regionala och nationella mål, arbeta 
fram underlag till långsiktiga visioner och strategier inom välfärdsområdet i 
Nora kommun. Under perioden 2015-2018 ska fokus i första hand ske på 
barn- och ungdomspolitik och i andra hand på äldrepolitik. 

Beredningen har nu överlämnat en delrapport över verksamheten under 
2016 och gör följande viktiga reflektioner från arbetet. Uppdraget för 
kommunens barn- och ungdomspolitik är att arbeta fram långsiktiga 
strategier och visioner för hur barns och ungas goda och jämlika uppväxt
villkor, levnadsvanor och hälsa kan främjas. Utifrån beredningens arbete 
under 2016 är följande utvecklingsområden viktiga att fokusera och arbeta 
vidare med; Hälsa, Socioekonomiska faktorer, Genusperspektiv, Integration 
samt Landsbygdens barn och unga. 

Under 2017 planerar beredningen att arbeta fram vision och mål för 
barn- och ungdomspolitik genom ytterligare kunskapsinhämtning samt 
dialog med olika grupper av kommuninnevånare som barn och unga, 
föräldrar, allmänhet, profession och civila samhället. 

Uppdraget för kommunens äldrepolitik är att arbeta fram långsiktiga 
strategier och visioner för hur äldres goda och jämlika livsvillkor, levnads
vanor och hälsa kan främjas i Nora kommun. Beredningen konstaterar att 
arbetet med äldreplan pågår i verksamhetsområde välfärd och därför väljer 
beredningen att följa och fungera som referensgrupp i det arbetet under 
2017. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf§ 6 
Ks §2 
Lu § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantfädesdatum 

2017-03-15 

dnr ks2016-564 

Sida 

7 

Förslag till revidering av attestreglemente för Nora kommun 

Ekonomichefen har tagit fram ett förslag till revidering av kommunens 
attestreglemente med anledning av förändringar i kommunens 
organisation och i arbetssättet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av attestreglementet för 
Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrcldesdatum Sida 

Kf§ 7 
Ks § 3 
Lu § 2 

2017-03-15 

dnr ks2012-072 

Svar på motion 4/2012 om rötning av matavfall 

Helena Vilhelmsson (e) överlämnade rubricerad motion på kommun
fullmäktige den 29 februari 2012, § 4. 

Motionären föreslog : 

8 

att Bergslagens Kommunalteknik får i uppdrag att utreda och ta fram förslag 
för att kunna ta tillvara kommuninnevånarnas och näringsidkarnas 
utsorterade matavfall för rötning och biogasproduktion. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
som därefter lämnade motionen till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat motionen till Bergslagens Kommunalteknik, 
BKT, för yttrande. BKT:s direktion har i november 2014 yttrar sig i ärendet. 
Enligt yttrandet framgår att matavfall inom BKT:s verksamhetsområde 
transporteras till Kariskoga för rötning av Biogasbolaget AB. Biogasen som 
utvinns uppgraderas till fordonsgas och restprodukten till biogödsel. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf§ 8 
Ks § 5 
Lu §4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-15 

dnr ks2017-063 

Sida 

9 

Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens reglemente har reviderats med anledning av 
kommunens förändring av nämndorganisationen samt ny lagstiftning. 

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. 

I---,J,-;:LL.:;:te:::-~::-:r-::-es::-:s-;:-ig",n::-,:-:A;::-____ L-__ 9 __ ---{pÄ;:::ag~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sig" 

Kf § 9 
Ks §6 
Lu § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-15 

dnr ks2017-012 

Sida 

10 

Förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnätet 

Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik beslutade den 16 december 
2016, § 154, att föreslå medlemskommunerna Hällefors, Nora, Lindesberg 
och Ljusnarsberg att anta förslag till förändrade avskrivningstider för 
ledningsnätet. 

Nyttjandetiden för ledningsnätet är för närvarande minst 50 år. Sedan år 
2004 är avskrivningstiden för medlemskommunerna 50 år. Äldre investe
ringar i ledningsnätet med en avskrivningstid på 33 år föreslås få en förlängd 
avskrivningstid till 50 år. 

De objekt som vid 2016 års utgång har ett bokfört värde förslår att från och 
med 2017 skrivas av med det återstående antal år som är kvar till en total 
avskrivningstid av 50 år. Detta medför en minskning av årlig kapitalkostnad. 

För Nora kommuns del innebär det en minskad kostnad år 1 med 337 000 
kronor. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till förändrade avskrivningstider för ledningsnät. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

/J 

Kf § 10 
Ks § 7 
Lu § 6 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-15 

dnr ks2016-106 

Förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB 

Sida 

11 

Kommunchefen har i uppdrag att se över ägardirektivet med anledning av 
förändring av organisationen då Nora Rådhus AB inte längre är aktivt. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, bolagets styrelse samt ledande tjänste
personer från Nora kommun och Norabostäder AB har tillsammans tagit fram 
ett förslag till reviderade ägardirektiv för Norabostäder AB. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Norabostäder AB. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Rutger Ahlbeck 
(NP) på att ärendet ska återremitteras för att direktiven ska bearbetas 
ytterligare. 

Jasmine Ivarsson (MP) yrkar på ett tillägg i stycket Miljö, dvs att bolaget bör 
största möjliga utsträckning välja trä som byggmaterial vid nybyggnationer 
och arbeta för förnyelsebara energikällor. 

John SundelI (KO) och David Stansvik M yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag . 

Solveig Oscarsson, Bror-Erik Israelsson (båda S), Tom Rymoen, Håkan 
Kangert (båda M) och Marita Simpson (C) yttrar sig utan att framföra några 
egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
bifalls. 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign y 
~ /Ly 

6" 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-03-15 12 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Norabostäder AB 
med ovanstående tillägg. 

Rutger Ahlbeck reserverar sig till förmån för eget yrkande och avser att 
Jämna en skriftlig reservation. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

/1 
Justerares sign 

Kf § 11 
Ks§ 8 
Lu § 7 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanttadesdatum 

2017-03-15 

dnr ks2016-106 

Förslag till ägardirektiv tör Nora Fastigheter AB 

Sida 

13 

Kommunchefen har i uppdrag att se över ägardirektivet med anledning av 
förändring av organisationen då Nora Rådhus AB inte längre är aktiv1. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, bolagets styrelse samt ledande tjänste
personer från Nora kommun och Nora Fastigheter AB har tillsammans tagit 
fram ett förslag till reviderade ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jasmine Ivarsson 
(MP) på ett tillägg i stycket Miljö dvs att bolaget bör i största möjliga 
utsträckning välja trä som byggmaterial vid nybyggnationer och arbeta för 
förnyelsebara energikällor. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och tilläggs
yrkandet och finner att de bifalls. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta upprättat förslag till reviderade ägardirektiv för Nora Fastigheter AB 
med ovanstående tillägg. 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

~eSSig~w;-

Utdragsbestyrkande 

Kf § 12 
Ks § 18 
Sbu §2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-03-15 

dnr ks2012-035 

Svar på motion 2/2012 om översyn av tillåten parkering i 
centrala Nora 

Jan Rylander (NP) överlämnade rubricerad motion vid fullmäktiges 
sammanträde den 29 februari 2012 under § 2. 

Sida 

14 

Jan Rylander föreslog att en översyn ska göras av tiderna för parkering i 
centrala Nora. Förslaget motiveras främst av att underlätta för turister att 
parkera i Nora. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 18 april 2012, § 53, att 
överlämna motionen till kommunchefen för beredning. 

Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen. Motionen har lämnats 
till Bergslagens Miljö- och byggnämnd (BMB) för yttrande. BMB har i beslut 
den 13 augusti 2015 bedömt att frågan inte längre är aktuell då tiderna för 
parkering på Torget ändrats från två timmar till sex timmar och 
24-timmarsparkering införts såväl vid resecentrum som vid Skojarbacken. 

Kommunchefen föreslår samhällsbyggnadsutskottet att motionen ska avslås. 
Under ärendets behandling enades samhällsbyggnadsutskottet om att 
motionen istället ska anses besvarad. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign t: 
LL ~'I7.d /L. 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2017-03-15 15 

Kf § 13 dnr ks2016-025 

Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad 
t.o.m 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet flyttas till nästa sammanträde, den 19 april 2017. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr-adesdatum Sida 

2017-03-15 16 

Kf § 14 dnr ks2017-122 

Val aven revisor och en revisorsersättare i Nora Rådhus AB t.o.m 
ordinarie årsstämma 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ny revisor välja Jan Kallenbäck (opal), Stentorpsgränd 9, 
71333 Nara samt 

att som ny revisorsersättare välj Lena Vinnerås (S), Östra Sund, Fallet 120, 
71391 Nara. 

Justerares sign y ~ 7 Protokollsutdrag till 

LL..-- /L:-'Yl 't bo k;]$Ir~-ktX 
1---:"';:"'=';~~-_--.--l_---1 De... ~ 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-15 17 

Kf § 15 dnr ks2017-122 

Fyllnadsval: ny ersättare i kommunstyrelsen t.o.m 2018 

Jasmine Ivarsson (MP) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ersättare väja Monika Aune (MP), Järle Gård 107, 71391 Nara. 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign ~ 

cLc.7 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-03-15 

Kf § 16 

Delgivningar 

2016-11 -29. Individnämnden - Ej verkställda beslut kvartal 3,2016. 
(dnr ks2016-501) 

18 

2016-12-20. Revisorernas granskning av Bergslagens Kommunaltekniks 
interna kontroll av nyckelhanteringen. (dnr ks2016-640) 

2016-12-07. Revisorernas granskning av Bergslagens Kommunaltekniks 
underhåll inom VA-verksamheten. (dnr ks2016-641) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 15/3 2017 

s 

v 

M 

C 

SO 

MP 

NP 

L 

KD 

LPO 

S 

Ledamöter 

Solveig Oscarsson 

Margaretha Eriksson 

Per Andreasson 

Monica Sundberg 

Kent Nilsson 

Camilla Sörman 

Hans Knutsson 

Eleonore Karlsson 

Håkan Boman 

Ulla Bergström 

Bror-Erik Israelsson 

Anna Karlsson 

Enar Mobera 

Camma Andersson Larsson 

David Stansvik 

Therese Hoikkala 

Jan Larsson, 1:e vice ordf 

Tom Rymoen 

Håkan Kangert 

Ewa Turesson 

Christer Häaaavist 

Helena Vilhelmsson 

Marita Simpson 

Susanne Forsbera 

Andreas Vidlund 

Ove Göthlin 

Conny Alfredsson 

Ruben Wickenhauser 

Monika Aune 

Bertil Roden 

Rutaer Ahlbeck 

Birqitta Berq , 2:e vice ordf 

John SundelI 

Pia-Maria Johansson 

Ulf Carlson, ordförande 
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Ja Nej Avs 
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Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 15/32017 
Ersättare Närvarande Närvarande 

beslutande ej beslut-
I§ 1& ande 

Ja Nei Avs Ja 

Fredrik Noren 1 

Anita Rundqvist 1 

Svenerik Werner 

Berit Elgström 1 

Lennart Axelsson 

Malak Rasuli 

Kiell Olov Ericson 

Björn Folkesson 

Rickard Pettersson 

Jan Forslund 

Henk Burgering 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand 

Vakant 

Jasmine Ivarsson 1 

Petra Kaller 

Jan Rylander 1 

Lars-Erik Larsson 1 

Ulf Wilder 

Jens-Mikael Larsson 1 

Parisse Ekman 

Nils Holmberg 1 

Anna Berggren 

Göran Beraaren 

Antal 3 6 

Omröstning 

1& 
Nei Avs Ja Nej Avs 



NORA KOMMUN 

Ink. 2017 -03- 2 Z 

Reservation 
Dnr ...... .... .... ........ .. ...... . 

Kommunfullmäktige 2017-03-15. Pkt 11. Ägardirektiv för 
NoraBostäder AB 

Avlämnar härmed den skriftliga reservation , som jag anmälde vid rubricerat sammanträde, vid vilket 
mitt yrkande på återremiss avslogs. 

Grunder för reservationen 
1. Ofullständigt beslutsunderlag. Bolagsordningen för bolaget fanns inte med. Nödvändigt. 
2. Bolagsordningen stöder inte antaget ägardirektiv, varför kommunen inte har juridisk möjlighet 

att fullgöra sina förpliktelser enligt kommunallagen 
3. Ägardirektivet saknar väsentliga punkter och är missledande. Allvarligt 
4. Ägardirektivet är för detaljerat, men inte fullständigt. (Respektlöst mot styrelsen.) 

Att styrelseledamöter i bolaget deltog i såväl överläggningen som beslutet ligger inte till grund för min 
reservation. Men jävsfrågan kan komma att utredas senare. 

Omständigheter till grunderna 1 och 2. 

Lagar och förordningar 
Motiven för att bedriva kommunal verksamhet i aktiebolagsform har varit många. Avancerad 
skatteplanering med räntesnurror, starkt insynsskydd mot media och medborgare, kunna bedriva och 
stötta verksamheter utanför den kommunala kompetensen (olagligt), kunna fatta snabba beslut utan 
att frågor riskerar att analyseras och fördröjs i politiska instanser etc. De finns i dag få motiv för att 
små kommuner ska bedriva kommunal verksamhet i bolagsform. Lagstiftaren har bl.a. stiftat lagar mot 
kommunal skatteplanering och förtydligat offentlighetsprincipen. 

Aktiebolagslagen (ABL) är en lag med regler om hur näringsverksamhet ska bedrivas. Lagen är 
tämligen fullmatad med reg ler. Det finns t.ex. straffsanktion mot ordföranden om denne glömmer att 
kalla styrelsesuppleant vid ordinarie ledamots förfall. 

ABL gör ingen skillnad på om ägaren är ett aktiebolag eller något annat: t.ex. en kommun. ABL 
medger inte ägaren en löpande insyn och direktivrätt mm, såvitt inte företagets bolagsordning stadgar 
detta. Aktieägare får i princip endast bestämma över bolaget på bolagsstämma, normalt en gång om 
året. 

Kommunallagen föreskriver en absolut skyldighet för en kommun att löpande styra och ha full 
insyn i sina aktiebolag. Bakgrunden till detta har angivits ovan. Kommunala bolag inte är en del 
av näringsverksamhet, utan de bedriver verksamhet inom den kommunala kompetensen. 
Kommunala bolag omfattas av samma kommunalrättsliga principer som om verksamheten 
bedrivits i kommunal förvaltningsform. 

Endast genom att i Bolagsordningen skriva in regler rörande att verksamheten endast får 
bedrivas inom den kommunala kompetensen, kommunen har absolut direktivrätt, 
bolagsstyrelsens har en underställningsplikt inför kommunfullmäktige samt att kommunen har 
inspektionsrätt i bolaget, så kan kommunen fullgöra sina lagenliga skyldigheter enligt 
kommunallagen. 

Framlagt förslag till ägardirektiv har inte stöd i bolagets bolagsordning. T.ex saknas den viktiga 
paragrafen om kommunens inspektionsrätt. Den paragrafen är vital för direktivrätten och 
underställningsplikten. 

Omständigheter till grund 3. Några exempel. 
Ägardirektivet är enligt ägardirektivet underställt Bolagsordningen. Men som framgår ovan har 
äg~rdire~tilt'!.tJ.'}!,;, s töd i. Bolagsordningen. Paradoxalt. 



Intern kontroll 
I avsnittet "Kommunstyrelsens insyn och information" saknas det rapportdirektiv som finns i 
ägardirektivet för systerbolaget Nora fastigheter AB. "Bolaget ska årligen delge kommunstyrelsen 
resultatet av genomförd interkontroll." (Bolagets egenkontroll.) 

Intern kontroll är oerhört viktig . Speciellt i organisationer med personal. NoraBostäder har 
personal, men inget direktiv om internkontroll. NoraFastigheter har ingen personal, men 
direktiv om internkontroll. Inte alls acceptabelt att NoraBostäder inte har angivet 
rapportdirektiv. 

Intern kontroll (egen kontroll) är oerhört viktig . Örebro kommun föreskriver t.o.m. att i samtliga 
kommunens bolag ska styrelsens bedömning av den interna kontrollen omnämnas i 
förvaltningsberättelsen. 

Underställningsplikten 
Pris basbelopp finns flera. Men har definieras inte vilket pris basbelopp som avses. 

Två av punkterna rörande frågor av principiell beskaffenhet är oklara och går in i varandra. 

1. Förändrad bolagsstruktur är av principiell beskaffenhet, 
bildande, förvärv och fusion av bolag liksom frågor som rör förSäljning av bolag eller 
delar av bolag. 
(Undantag: bildande, förvärv och fusion avseende fastighetsöverlåtelser.) 

2. Förvärv och försäljning av fastighet/bolag som inför förSäljning är värderad till ett belopp 
som överstiger 100 prisbasbelopp (ppb) . 

För det fösta är det stor skillnad på fastighetsvärde och bolagsvärde. Fastighetsvärdet kan vara 10-
100 ggr högre an bolagsvärdet. Beloppsgränsen i sista punkten borde därför vara "där 
fastighetsvärdet överstiger 100 pbb". Att paketera ett antal av bolagets fastigheter i ett nytt bolag med 
högsta möjliga belåning skulle kunna innebära att 30- 40 % av bolagets fastigheter kan säljas utan 
underställningsplikt. 

Undantaget är diffust och märkligt. Det finns ingen beloppsgräns i undantaget. Det omfattas inte av 
andra punkten ovan. Det finns tre typer av fusionsprocesser. I Norabostaders fall torde endast 
absorption av dotterbolag få komma ifråga och med en lämplig beloppsgräns. Ett undantag (utan 
beloppsgrans) innebär att det skulle vara fritt fram att fusionera med ett utomstående fastighetsbolag . 
Det kan strida mot kommunallagen. 

För att kunna köpa och sälja bolagspaketerade fastigheter kan man utforma bolagsordning och 
ägardirektiv som för Öbo. Då behövs inget märkligt svårtolkat undantag och risken att bryta mot 
kommunallagen, när ny styrelse ska utses i ett förvärvat bolag (inkl fusionsbolag) undvikes. 

Omständigheter till punkt 4. Ett exempel 
Håller vi oss till aktieägardirektiv från små kommuner i Skåne upp till södra Norrland har flera 
kommuner bestilmmelser om styrelsens arbetsordning och VD-direktiv. Detta för att kommunen ska 
uppfylla sin skyldigheter. Men inte Nora. Men självfallet Örebro. 

Mot bakgrund av ovanstående kan jag inte ställa mig bakom ägardirektivet. 
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