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Kf § 117 dnr ks2019-029 

Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommun
fullmäktige t.o.m 2022-10-14 

Länsstyrelsen har utsett Gunnar Rosendahl (NP) som ny ersättare efter 
Joakim Vård (NP) som avsagt sig uppdraget. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 118 dnr ks2019-122 

Information från revisorerna 

Ordföranden för revisionen informerar om att revisorerna har tagit fram en 
revisionsplan med riskanalys för år 2020. Perspektivet för riskanalysen är 
Nora kommuns vision och mål. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Kf § 119 
Ks § 154 
Lu § 74 dnr ks2019-465 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i oktober 2019 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2019. 

Under perioden maj till oktober 2019 har det överlämnats fem motioner och 
sju medborgarförslag. Fyra motioner och ett medborgarförslag har 
besvarats samt 10 motioner har avskrivits. 

Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående beredning. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Ut ragsbestyrkande v 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 120 
Ks § 155 
Lu § 75 dnr ks2019-439 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 
2020 

Enligt miljöbalken (1998:80827 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall. 

Avgiften för tömning av enskilt avlopp, inklusive 4 m3 och 20 meter slang, 
ökar med 30 kronor per tömning, inklusive moms. Ökningen beror på höjning 
av index av entreprenörspriserna och höjda mottagningsavgifter. 

Alla andra avgifter i förslaget till avfallstaxa är oförändrade. 

Direktionen har behandlat ärendet den 20 september 2019, § 108. 
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Avtallstaxa 
för 2020. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till avfallstaxa för år 2020 samt 

att taxan ska gälla från den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 121 
Ks § 156 
Lu § 76 dnr ks 2019-440 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2020 avseende brukningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgiftemas belopp och hur 
avgifterna ska beräknas. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig ekonomisk 
planering som visar en prognos för de 15 närmaste åren. Syftet med 
prognosen är att kunna planera en så jämn taxeutveckling som möjligt och 
att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar. 
Prognosen tar hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar. 

I årets prognos beräknas 32 nytillkomna abonnenter. Kostnadsökning med 
tre procent på personal-, entreprenad- och övriga drift- och underhålls
kostnader samt en procents kostnadsökning på övriga kostnader såsom 
kemikalie-, laboratorie- och energikostnader. 

Räntan beräknas bli 1,5 procent på nytillkomna och befintliga inventarier. 
Mellan åren 2020 till 2025 tillkommer en ny driftskostnad för utredning av 
reservvatten. Prognosen visar en taxehöjning med 12 procent för år 2020. 

I förslaget justeras enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt. Det 
innebär att det är en höjning på både fast och rörlig avgift. Den fasta avgiften 
för flerbostadshus, industri och övriga fastigheter får en större höjning än 
taxan för villor. Den rörliga avgiften får en relativt högre höjning än taxan för 
den fasta avgiften. 

En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning med 
561 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter höjning, blir 
7 552 kronor inklusive moms. 

Ett flerfamiljshus, med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 kubikmeter per 
år får en ökning med 6 614 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, 
efter höjning, blir 69034 kronor, inklusive moms. 

I taxans paragraf 14.3 som gäller abonnemang där inte det förbrukade 
vattnet mäts utan debiteras en schablonförbrukning, höjs den antagna 
förbrukningen från 150 kubikmeter till 250 kubikmeter per lägenhet. 

En höjning med två procent föreslås i taxans paragraf 18, övriga avgifter, t ex 
frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm. 

Protokollsutdrag till 
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Enligt prognosen för 2020 kommer höjningen av taxan att ge ett överskott 
som kommer att läggas till fonden och användas mellan åren 2022 till 2024. 
Ett planerat överskott i fonden görs för att ha så jämn utveckling av taxan 
som möjligt för att inte behöva ha extremt höga taxehöjningar under ett 
flertal år. 

Direktionen har behandlat ärendet den 20 september 2019, § 100, och 
föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukningstaxa för VA 2020. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till VA-taxa 2020 avseende förbrukningstaxa samt 

att taxan gäller från och med den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 

Ut agsbestyrkande 
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Kf § 122 
Ks § 157 
Lu § 77 dnr ks2019-441 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2020 avseende anläggningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas. 

Förslaget innebär oförändrad taxa för år 2020. 

Direktionen har behandlat ärendet den 20 september 2019, § 104, och 
föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till anläggningstaxa för VA 2020. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till VA-taxa 2020 avseende anläggningstaxa samt 

att taxan gäller från den 1 januari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 123 
Ks § 158 
Lu § 78 dnr ks2019-472 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är ansvarig kontrollmyndighet för att 
utföra offentlig livsmedelskontroll inom kommunerna Lindesberg, Nora, 
Hällefors och Ljusnarsberg. Kostnaderna för den offentliga livsmedels
kontrollen ska täckas av avgifter. 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 
i kraft. Detta innebär att nuvarande taxa behöver ändras eftersom den 
innehåller hänvisningar till nu gällande kontrollförordning (EG) 882/2004. 
Förslaget till ny taxa innehåller inte några förändringar i avgifter eller hur 
avgifter ska tas ut jämfört med gällande taxa. Förändringen är enbart en 
formell justering med anledning av ändrad lagstiftning. 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram underlag till nya 
taxebestämmelser. Det nya underlaget har uppdaterats med hänsyn till den 
nya kontrollförordningen. 

Med dessa ändringar kan kommunerna även i fortsättningen ta ut årsavgifter, 
avgifter för registrering samt avgifter för uppföljande inspektioner och 
befogade klagomål. Om taxan inte ändras är det oklart om avgifterna kan 
tas ut efter den 14 december 2019. 

Det är troligt att nytt beslut om taxan kommer att behöva fattas under 2020 
på grund av ändringar i lagstiftning samt att Livsmedelsverket ser över 
modellen som styr hur avgifter tas ut inom livsmedelsområdet. 

Nämnden har behandlat ärendet den 9 oktober 2019, § 202, och föreslår 
fullmäktige besluta att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedels
lagstiftning . 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 

.%\3 --vt.4MNL-d.evL-

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrildesdatum Sida 

2019-12-11 179 

Kf § 124 
Ks § 159 
Lu § 79 dnr ks2018-464 

Förslag till redaktionell ändring av borgensbeslut för 
Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2018, § 91 följande: 

att säsom för egen skuld ingä borgen för Norabostäder AB:s läneförpliktelser 
upp till högsta belopp om 248 miljoner kronor samt 

att säsom för egen skuld ingä borgen för Nora Fastigheter AB:s läne
förpliktelser upp till ett högsta belopp om 372 miljoner kronor. 

Ekonomichefen har den 10 oktober 2019 överlämnat en skrivelse om 
redaktionell ändring av beslutet. Enligt de län och swapavtal som bolagen 
tecknat ska borgensman täcka läneförpliktelsen samt därutöver även 
löpande ränta och kostnader. Detta framkom inte i fullmäktiges beslut 
den 7 november 2018 varför beslutsformuleringen behöver justeras enligt 
följande. 

att säsom för egen skuld ingä borgen för Norabostäder AB:s läneförpliktelser 
inklusive räntederivat upp till högsta belopp om 248 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader samt 

att säsom för egen skuld ingä borgen för Nora Fastigheter AB:s läne
förpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om 372 
miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019/§91 och ersätta det med 
följande 

att säsom för egen skuld ingä borgen för Norabostäder AB:s läneförpliktelser 
inklusive räntederivat upp till högsta belopp om 248 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader samt 

att säsom för egen skuld ingä borgen för Nora Fastigheter AB:s läne
förpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om 
372 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

~I 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
och Rutger Ahlbeck (NP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Monica Sundberg (S), Jan Larsson (MP) och Håkan Kangert (M) yttrar sig 
utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 125 
Ks § 161 
Lu § 81 dnr ks2019-436 

Förslag till strategi för krisberedskap 2019-2023 

Säkerhetssamordnaren har överlämnat en skrivelse i ärendet. Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat en överenskommelse med 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning och de uppgifter 
kommunerna enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH). 

Utgångspunkten för överenskommelsen om kommunernas arbete med 
krisberedskap är mandatperioden och gäller därför för åren 2019-2022. 

Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar gäller får år 
2018-2020. Från år 2023 är avsikten att en ny överenskommelse ska reglera 
kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt försvar. 

Enligt överenskommelsen ska ett styrdokument för kommunernas arbete 
med krisberedskap tas fram och fastställas av kommunfullmäktige. 
Styrdokumentet ska bland annat innehålla den övergripande processen för 
arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys, kommunens ambitioner 
i arbetet med sitt geografiska områdesansvar och vilka planer som ska tas 
fram eller uppdateras under mandatperioden. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Strategi för krisberedskap 2019-2023 samt 

att upphäva fullmäktiges beslut den 8 oktober 2014, § 118. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) utan 
att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

lJtdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till _ I -r;l 'A
S2iIGuYl etsSo"VY'1 orC:>V\,.CU V""'

http:orC:>V\,.CU


NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-11 182 

Kf § 126 
Ks § 162 
Lu § 86 dnr ks2019-422 

Svar på medborgarförslag 7/2019 om sex timmars arbetsdag som 
heltid 

William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman överlämnade förslaget 
på fullmäktige den 25 september 2019, § 99. 

Förslagställarna föreslog: 

att Nora kommun erbjuder anställda inom vård och omsorg sex timmars 
arbetsdag som heltid. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden att det under 
mandatperioden inte kommer att finnas ekonomiskt utrymme att erbjuda sex 
timmars arbetsdag för kommunens anställda. Kommunen står inför stora 
besparingar. Ordföranden yrkar därför avslag på medborgarförslaget vilket 
bifalls 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar ordföranden 
varför utskottet föreslår att avslå medborgarförslaget. Det pågår ett projekt 
om Heltidsresan vilket innebär att heltidsanställningar ska vara norm och att 
deltid enbart ska erbjudas på laglig grund såsom fö räldraledighet, studie
ledighet mm. I första hand vänder sig projektet till omsorgens medarbetare. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Therese Hoikkala, 
Camilla Andersson Larsson (båda V) och Tom Rymoen (M) utan att 
framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf § 127 
Ks § 163 
Lu § 87 dnr ks2019-423 

Svar på medborgarförslag 8/2019 om klimatnödläge i Nora 

William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman överlämnade förslaget 
på fullmäktige den 25 september 2019, § 100. 

Förslagställarna föreslog: 

att Nora kommun ska utlysa klimatnödläge och att detta skall få 
följande konsekvenser: 
• 	 att kommunen tar fram en informationskampanj kring klimatnödläge 

och de åtgärder som kommunen gör och planerar att göra för att komma 
till rätta med klimatförändringen 

• 	 att kommunen prioriterar samarbete med andra kommuner nationellt 
och internationellt för att bygga upp kompentens 

• 	 att kommunen tar ett särskilt ansvar för en snabb omställning till dess att 
högre instanser tar sitt fulla ansvar 

• 	 att kommunen instiftar en särskild årlig dag då klimatarbetet 
uppmärksammas 

• 	 att en klimatstrateg anställs på heltid i kommunen 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsens 
för beredning. 

Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att 
kommunen redan arbetar utifrån Agenda 2030 i enlighet med de politiska 
målen. 

Vad det gäller det administrativa arbetet så pågår diskussioner med övriga 
kommuner i KNÖL-samarbetet om en gemensam resurs då det är svårt för 
varje enskild kommun att hitta och finansiera den kompetensen. 

Med anledning av ovanstående yrkar ordföranden avslag på förslaget vilket 
bifalls. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 
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Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Larsson (MP) avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Tom Rymoen (M) och Birgitta Borg (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens 
förslag. 

Jan Larsson yrkar också på att vid fullmäktiges nästa sammanträde ska de 
insatser som kommunen gör inom klimatområdet redovisas. 

Therese Hoikkala, Camilla Andersson Larsson (båda V), Mikael Wahlberg, 
Solveig Oscarsson (båda S) och John SundelI (KO) yttrar sig utan att 
framföra några egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och 
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Kommunfullmäktige beslutar 

avslå medborgarförslaget samt 

att kommunens insatser inom klimatområdet redovisas på kommun

fullmäktiges nästa sammanträde. 


Jan Larsson reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande. 
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Kf § 128 

/JA 

Kf § 107 dnr ks2019-482 

Förslag till mötesformer för fullmäktige 2020-2022 

Kommunfullmäktiges ordförande har vid två tillfällen träffat representanter för 
partierna i fullmäktige för att diskutera förslag till mötesformer för fullmäktige 
Ordföranden har på uppdrag från dessa träffar tagit fram ett förslag utifrån de 
diskussioner som fördes. 

Fullmäktiges sammanträden föreslås starta klockan 16.00 och sluta senast 
klockan 20.30. De ärenden som anses viktigast placeras högre upp på 
dagordningen och de ärenden som inte hinner behandlas flyttas till 
nästkommande sammanträde. 

Beroende på hur budgetprocessen går blir det två möten i november eller två 
möten i december. Ärenden som inte hunnit behandlas kan behandlas på 
något att dessa möten. 

Klockan 17.30 ajourneras mötet för fika och enklare smörgås. Vatten och 
frukt finns framdukat hela mötet. På decembermötetIett av decembermötena 
serveras julsmörgås. 

Ledamöterna bör förbereda sig inför varje inlägg och försöka hålla sig inom 
två minuter. Det är viktigt att vara tydlig vid yrkanden och om så behövs ha 
yrkandet nedskrivet för att lämna till presidiet. Vid budget och bokslut har 
företrädare för sin gruppkonstellation fem minuter till sitt öppningsanförande. 
Därefter max två minuter per anförande. Det är viktigt att ledamöter tar sitt 
ansvar till ett bra debattklimat. Repliker ska vara korta och hänga samman 
med den talares påstående som man vill replikera på. 

Mötesformerna föreslås gälla 2020-2022. Under våren 2022 ska en utvärde
ring göras som sedan redovisas i fullmäktige i juni 2022. Samtliga partier i 
fullmäktige ska i god tid före junimötet lämna sina synpunkter på mötes
formerna till presidiet. 

Under fullmäktiges behandling av ärendet diskuteras förslaget. Det framförs 
bland annat synpunkter på begränsning av talartiden och att utvärdering ska 
ske tidigare än 2022. 

Slutligen enas fullmäktige om att presidiet får i uppdrag att till nästa 
fullmäktige presentera ett förslag utifrån dagens diskussion. 

Kommunfullmäktige beslutade att ge presidiet i uppdrag att till fullmäktiges 
sammanträde i december presentera ett förslag till mötesformer för 
fullmäktige utifrån dagens diskussion. 

Protokollsutdrag till 
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Under fullmäktiges behandling av ärendet presenterar ordföranden presidiets 
förslag till revideringar. Dels föreslår presidiet att anföranden, förutom 
öppningsanförandet, bör vara max tre minuter. 

Under våren 2021 ska en första utvärdering ske som ska redovisas för 
fullmäktige i juni 2021. Eventuella justeringar kan därefter göras inför hösten 
2021. Därefter ska liknande utvärdering göras under våren 2022 och 
redovisas i fullmäktige i juni samma år. Inför 2023 kan dessa arbetsformer 
formaliseras i arbetsordningen för fullmäktige. 

Tom Rymoen (M), Jan Larsson (MP) och Rutger Ahlbeck (NP) yrkar bifall till 
förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att från den 1 januari 2020 bö~ar fullmäktiges sammanträden kl 16.00 och 
slutar senast kl 20.30 

att de punkter på dagordningen som inte hinner behandlas inom mötestiden 
flyttas till kommande sammanträden 

att fullmäktige kan enas om en talartid för inlägg och yrkanden på max tre 
minuter 

alt vid budget och bokslut samt vid ärenden som ordföranden anser kräver 
det, har företrädare för sin gruppkonstellation fem minuter för öppnings
anförandet, därefter tid som vid inlägg och yrkande 

att när motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag överlämnas 
har förslagsställare och svarande fem minuter för sina öppningsanföranden. 
Därefter tid som vid inlägg och yrkande 

att ovanstående är på prov under 2020-2022 samt 

att utvärderingar sker på fullmäktige i juni 2021 och 2022. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 11/122019 

Ledamöter 
 Närvarande Omröstning 

beslutande § § [§ 
Nej Nej Nej AvsJa Avs Ja Avs Ja 

S Solveig Oscarsson X 

Jonas Akerman -
Ulla Bergström -

-Ulf Carlson 

Camilla Sörman -
Håkan Boman X 

Eleonore Karlsson X 

Kent Nilsson X 

Anna Karlsson X 

Anita Rundqvist X 

Hans Knutsson X 

M Tom Rymoen X 

Bengt Svensson X 

Håkan Kangert X 

Eric Viduss -
Ture Österberg X 

SO Andreas Vidlund -
Conny Alfredsson X 

Birgitta Ahl -
Ove Göthlin (-) -
Marita Simpson C -
Susanne Forsberg X1 v ort 

Jörgen Stlteraas X 

Pia-Maria Johansson XLPO 

Bengt Magnusson X 

Maria Blomqvist X 

NP Bertil Roden -
Rutger Ahlbeck X2 v ort 

XJan Rylander 

XV Camilla Andersson Larsson 

Therese Hoikkala X 

KO John SundelI X 

L Birgitta Borg X 

MP Jasmine Ivarsson -
Per Andreasson, ordförande XS 

,AJIt;!\ 24II 
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Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 11/122019 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut

1& 1& &ande 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Ursula Steffensen 

Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson X 

Mikael Wahlberg X 

Monica Sundberg X 

Abdo Hai Mohammad 

M Eija Ahonen Pettersson 

Christer Haggqvist 

Britt Alderholm X 

SD Vakant 

Vakant 

C Christer Gustavsson X 

Sofie Semstrand 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandbera X 

NP Lars-Erik Larsson X 

Gunnar Rosendahl 

V Jonatan Tjader 

Biörn Folkesson 

KD Gilite Rugerero 

Susanne Lindholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X 

Petra Kaller 

Antal 7 1 
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