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Kf § 55 dnr ks2019-122 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen informerar om den granskning som gjorts av 
elevhälsa och samverkan mellan förskola , skola och socialtjänst kring bam 
som far illa eller är i riskzonen. 

Revisorerna anser att det finns brister i samverkan mellan förskolan och 
skolan och socialtjänsten när det gäller anmälningar av barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. 

Mot bakgrund av granskningen har revisorerna överlämnat några frågor till 
kommunstyrelsen . 

Kommunstyrelsen behandlade skolchefens svar på frågorna den 3 april 
2019, § 44. På grund av vissa otydligheter i svaret återremitterades ärendet 
till barn- och ungdomsutskottet. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Förslag till revidering av budgetförutsättningarna 2019 och 
planåren 2020-2021 

Nora kommun beslutade på kommunfullmäktige den 12 december 2018, 
§ 115, att kommunstyrelsen redovisar effektiviseringsförslag om 35 miljoner 
kronor fördelat på tre år. 

Majoritetspartierna, d.v.s. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna föreslår en revidering av budget
förutsättningarna för budgetåret 2019 och planåren 2020-2021. Förslaget 
innebär att effektiviseringskravet fördelas på verksamheterna. 

Utgångsläget är att kostnaderna måste effektivisera och/eller öka intäkterna 
för att uppnå reduceringsbehovet med 35 miljoner kronor över en treårs
period för att kunna fortsätta finansiera kommunens verksamheter. Det vill 
säga en anpassning ti ll kommunens skatteintäkter. 

Förslaget innebär bland annat att man avvaktar med "Heltidsresan" några år 
och att man inte tillsätter den vakanta halv1idsanställningen som klimat- och 
miljöstrateg. Budgetanslagen för den gemensamrna övergripande verksam
heten föreslå man reduceras med 1 424 000 kronor genom effektiviseringar 
och/eller förändringar av gemensamma övergripande verksamheter. 

För verksamhetsområde Välfärd, Tillväxt och utveckling, föreslås ett 
effektiviseringskrav om 1 miljon kronor. 

För verksamhetsområde Välfärd, Skola och förskola, föreslås ett 
effektiviseringskrav om 9 miljoner kronor som grundas på kommunens 
nettokostnader 2018 i förhållande till referenskostnader, nettokostnads
avvikelse. 

För verksamhetsområde Välfärd, Omsorg, föreslås ett effektiviseringskrav 
för verksamheterna om 9 miljoner kronor som också grundas på kommunens 
nettokostnadsavvikelse 2018 i förhållande till riktade skatteintäkter för 
likvärdig omsorg i riket. 

För verksamhetsområde Välfärd, Individ och arbetsmarknad, som avser 
främst individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd, förslås ett effektivi
seringskrav om 9 miljoner kronor som också grundas på 2018 års 
nettokostnadsavvikelse. 

Förslaget innebär också att Integrationsverksamheten anpassas till 
Migrationsverkets statsbidrag för nyanlända. 
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Majoritetspartiernas förslag innebär en fördelning på verksamheterna av 
återstående effektiviseringsbehov om 31 935000 kronor. 

Nora kommun kan i dagsläget få effekter redan år 2019 på 5 576 000 kronor. 
Det grundas på aktualisering av 2019 års budget utifrån bokslut 2018, 
där felbudgeteringar under flera år justerats. 

Om inte budgetanslagen för "Heltidsresan", vilket inte har använts fullt ut de 
senaste två åren, tas i anspråk och om anställningen som klimat- och miljö
strateg inte tillsätts under året kan kommunen alltså uppnå reducerings
effekter om 5 576 000 i år. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på förslag till åtgärder som innebär besparingar år 2019 på 8 598 000 
kronor och år 2020 på 27 395 000 kronor. 

Förslaget innebär bland annat att tjänsterna som fastighetsstrateg och 
föreningsassistent tas bort och att tjänsten som kommunikationsstrateg inte 
tillsätts vid pensionsavgång. Förslaget innebär också att tjänsten som kultur
sekreterare minskas med 50 procent och tjänster på integration, 
Stöd boendet, minskas med 4,5 tjänster. Det innebär totalt 487 000 kronor för 
år 2019 och 3 384 000 kronor för år 2020. 

Pia-Maria Johansson föreslår också att i verksamhetsområde Välfärd, Tillväxt 
och utveckling, ska de budgeterade kostnaderna för kulturskolan avvaktas för 
kommande år vilket innebär 2 miljoner år 2019 och 2,5 miljoner år 2020. 

Inom verksamhetsområde Välfärd, Omsorg, föreslås en medveten steg
förflyttning inom funktionsstöd och hemtagning av externa placeringar, korta 
institutionsplaceringar med 14 dagar per placerad person samt att en resurs
fördelningsmodell införs inom hemvården. Detta ger totalt för 2,3 miljoner 
kronor år 2019 och 7 miljoner 2020. 

Inom verksamhetsområde Välfärd, Skola och förskola, förslårs att resurs
utnyttjandet mellan förskolorna effektiviseras vilket innebär 300 000 kronor 
för år 2019 och 1 miljon kronor för år 2020. 

Dessutom föreslår Pia-Maria Johansson att verksamheterna tar fram förslag 
på ytterligare besparingar på 10 miljoner kronor som kan få effekt från 
1 januari 2020. Förslagen ska presenteras i augusti 2019. 

I övrigt yrkar Pia-Maria Johansson bifall till majoritetens förslag. 

David Stansvik (V) yrkar på att budgetförutsättningarna för planåren utgår 
från en höjning av den kommunala skattesatsen med 40 öre. Effektivi
seringsbehovet inom verksamhetsområde Välfärd; Skola och förskola, 
minskas till 1 miljon kronor, Omsorg minskas till 1 miljon kronor samt Individ
och familjeomsorg, inklusive funktionsstöd till 2 miljoner kronor. 
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NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-06-12 75 

David Stansvik yrkar avslag på att man awaktar "Heltidsresan". 

Dessutom yrkar David Stansvik på att taxorna för barn- och äldreomsorgen 
sänkts för de som har lägst inkomster. 

Håkan Kangert (M), Solveig Oscarsson (S) och John SundelI (KD) yrkar bifall 
till majoritetspartierna förslag. 

Ordföranden ställer proposition på majoritetspartiernas förslag och finner att 
det bifalls. 

Ordföranden ställer också proposition på David Stansviks avslagsyrkande 
som gäller "Heltidsresan" och finner att det avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons samt David 
Stansviks ändringsyrkanden, var och en för sig, och finner att de avslås. 

Ordföranden ställer också proposition på David Stansviks tilläggsyrkande och 
finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, 
ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder och 
konsekvensbeskrivningar till budgetberedningens möte den 3 oktober 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till revidering av budgetförutsättningarna för budgetåret 
2019 och planåren 2020-2021. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (NP) och 
Conny Alfredsson (SD) reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons 
yrkanden. 

David Stansvik reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen , 
Håkan Kangert (båda M), Birgitta Borg (L), Solveig Oscarsson, Ulla 
Bergström, Anita Rundqvist, Monica Sundberg, Anna Karlsson (samtliga S) 
och John SundelI (KO) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

eamilla Andersson Larsson och Therese Hoikkala (båda V) yrkar bifall till 
David Stansviks (V) yrkanden på kommunstyrelsens sammanträde enligt 
ovan. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons (LPo) yrkanden 
på kommunstyrelsens sammanträde, enligt ovan. 

Jan Larsson (MP) yrkar på Miljöpartiets förslag på effektiviseringar på totalt 
31 miljoner kronor. I förslaget ingår bland annat en skattehöjning på 60 öre 
vilket ger ca 13 miljoner kronor i ökade intäkter. 

I Miljöpartiets förslag ingår också bland annat att Norabostäder AB i nytt 
ägardirektiv får i uppdrag att sälja ut en del av sitt fastighetsbestånd och att 
det frigjorda kapitalet ska investeras i nya senior- och trygghetsbostäder. 

Nora Fastighetsbolag överförs till kommunal förvaltning med uppdrag att 
investera i solceller i stor omfattning samt att medel tillförs för energieffektivi
seringar. Ambitionsnivån för asfaltering minskas, park- och lekplatsunderhåll 
får minskade ramar, städverksamheten ska ses över. 

Jan Larsson yrkar avslag på att "Heltidsresan" inom omsorgen inte fullföljs 
och neddragningen aven tjänst som miljö- och klimatstrateg. 

Rutger Ahlbeck (NP) yrkar bifall till Bengt Magnussons yrkande samt till 
Jan Larssons yrkande som gäller Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB 

Helena Vilhelmsson (e) yttrar sig utan att framföra något eget yrande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
det bifalls. 

Ordföranden ställer också proposition på eamilla Andersson Larssons, Bengt 
Magnussons och Jan Larssons yrkanden och finner att de avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget till revidering av budgetförutsättningarna för budgetåret 
2019 och planåren 2020-2021 . 

Bengt Magnusson, Anna Berggren, Maria Blomqvist (samtliga LPo), Bertil 
Roden, Jan Rylander, (samtliga NP), Conny Alfredsson och Andreas Vid/und 
(båda SO) reserverar sig till förmån för Bengt Magnussons yrkande. 
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Rutger Ah/beck (NP) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Camil/a Andersson Larsson och Therese Hoikka/a (båda V) reserverar sig till 
förmån för Camilla Andersson Larssons yrkande. 

Jan Larsson (M P) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
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Bugetförutsättningar och förslag till budgetanvisningar inför 
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för 
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022. 

Nora kommun har ekonomiska bekymmer beroende på förväntad 
befolkningsminskning, ökat vårdbehov inom åldersgruppen 76-90 år och 
ökade investeringsbehov. 

Med utgångsläget utifrån befintlig verksamhet 2019 och den budgetmodell 
som kommunen använt de senaste åren, innebär det att kommunen har ett 
effektiviseringsbehov på drygt 26 Mkr för 2020. 

Vid komplettering av kända beslut 2019, kända framtida investeringar, 
generella riktade statsbidrag, barn- och elevförändringar samt förändrad 
efterfrågan inom hemtjänsten så ökas effektiviseringsbehovet för att uppnå 
balans i ekonomin. 

Vid ett resultatmål på en procent och att kända förändringar är medräknade 
samt prisframskrivning av vissa kontoanslag, enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings, SKL:s, prisindex för kommunal verksamhet, så är effektivi
seringsbehoven 113,2 Mkr vid 2026. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunen har ekonomiska 
bekymmer för prognosperioden 2020 - 2026 utifrån kostnader och intäkter 
med utgångspunkt att kommunen bedriver nuvarande verksamheter i 
fortsättningen och beaktar kommunens investeringsbehov av ny skola, 
särskilt boende och VA-investeringar. 

Det man kan ställa sig frågande till är om kommunen ska följa SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, vid uppräkning av befintlig 
verksamhet. Skatteprognosen utgår från SKL:s PKV. Resultatmålet på en 
procent av skatter och bidrag är en nödvändighet om kommunen ska kunna 
finansiera investeringar. 

Kostnadsökningar på grund av verksamhetsförändringar innebär ökat 
effektiviseringsbehov, ökat intäktsfinansiering och/eller sänkt resultatmål 
utifrån kända ekonomiska förutsättningar för Nora kommun i dagsläget. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att verksamhetsförändringar som innebär kostnadsökningar för kommunen 
ska så långt som det är möjligt finansieras inom befintlig budgetram med 
beaktan av resurstillskott utifrån kända riktade generella statsbidrag, 
barn- och elevförändringar samt efterfrågeförändringen inom omsorgen 

att avsatta investeringsmedel för reinvesteringar inom verksamheterna 
beaktas i första hand till digitalisering samt 

att godkänna upprättat förslag till budgetförutsättningar och anvisningar inför 
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Camilla Andersson Larsson och Therese Hoikkala (båda V) deltar inte i 
beslutet. 
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Förslag till budget för ombyggnad av Nora avloppsreningsverk 

Kommundirektören och ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Nora avloppsreningsverk byggdes år 1957 och har byggds ut på 1960- och 
1970-talet. Anläggningen är i behov av omfattande renoveringar. Avlopps
reningsverket har inte genomgått någon större renovering sedan det 
byggdes men 1994 rustades reningsverket i liten skala. Driftövervakning 
installerades, pumpar byttes ut och inloppsdelen byggdes om. Ar 2010 
rustades omrörningen i rötkamrarna. 

Nora kommun har avsatt 120 miljoner kronor i investeringsmedel för 
ombyggnad av avloppsreningsverket. Dock visar en ny kalkyl att den 
beräknade kostanden uppgår till 186 miljoner kronor. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (N P) på 
att man avvaktar med kostnaderna för Nya Karlsängskolan tills kostnaderna 
för avloppsreningsverket är kända. 

Solveig Oscarsson (S) och David Stansvik M yrkar bifall till det framtagna 
förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på det framtagna förslaget och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Rylanders yrkande och finner 
att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, 
uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att återkomma med nytt 
förslag för Nora avloppsreningsverk utifrån gällande budgetförutsättningar. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avsätta 150 mi ljoner kronor i investeringsmedel för ombyggnad av Nora 
avloppsreningsverk samt 

att beakta driftkostnaden i kommande budget för VA-kollektivet i och med att 
det svarar för finansiering via taxan. 

Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för 
Jan Rylanders yrkande. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) 
på att det avsätts 186 miljoner kronor i investeringsbudgeten i enlighet med 
den nya kalkylen för kostnader för ombyggnation av Noras avloppsrenings
verk. 

Jan Larsson (MP) och Anna Berggren (LPo) yrkar bifall till ändringsyrkandet. 

Anna Berggren yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tom Rymoen (M), Camilla Andersson Larsson (V), John SundelI (KO) och 
Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Håkan Kangert (M) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om 
150 miljoner kronor mot ändringsyrkandet om 186 miljoner kronor och finner 
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Jan Rylander, Bertil Roden, Rutger Ahlbeck (samtliga NP), Anna Berggren, 
Bengt Magnusson, Maria Blomqvist (samtliga LPo) , Andreas Vidlund , Conny 
Alfredsson (båda SO) och Jan Larsson (M P) reserverar sig till förmån för 
ändringsyrkandet. 
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Revidering av investeringsbudget för Nya Karlsängskolan 

Kommundirektören och ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Med anledning av ökade kostnader för om- och nybyggnation av Nora 
avloppsreningsverk behöver budgeten för Nya Karisängskolan revideras och 
minskas från 360 miljoner kronor till 310 miljoner kronor. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) i första hand på att ärendet återremitteras för att ta in fler kvalitets
parametrar. 

Pia-Maria Johansson yrkar i andra hand på att kostande n per kvadratmeter 
ska vara 20 000 kronor. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons yrkande 
och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, 
uppdra till Nora Fastigheter AB att anpassa arbetet med Nya Karlsängskolan 
enligt gällande budgetförutsättningar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera budgeten för Nya Karlsängskolan och avsätta 310 miljoner 
kronor i investeringsmedel samt 

att beakta driftkostnaden i kommande budget. 

I ~/~ ~eSSign ~ Jh< Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-06-12 83 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), 
Solveig Oscarsson (S), Birgitta Borg (L) och Camilla Andersson Larsson (V) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Blomqvist (LPo) yrkar på att kostnaden per kvadratmeter ska vara 
20 000 kronor och att det avsätts max 200 miljoner kronor i investerings
budgeten. 

Jan Larsson (M P) yrkar på att Nya Karlsängskolan i största möjliga mån 
byggs i trä. 

Jan Rylander (NP) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
det bifalls. 

Ordföranden ställer också proposition på Maria Blomqvists och Jan Larssons 
yrkanden och finner att de avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att revidera budgeten för Nya Karlsängskolan och avsätta 310 miljoner 
kronor i investeringsmedel samt 

att beakta driftkostnaden i kommande budget. 

Anna Berggren, Beng Magnusson, Maria Blomqvist (samtliga LPo), Bertil 
Roden, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck (samtliga NP) och Conny Alfredsson 
(SD) reserverar sig till förmån för Maria Blomqvists yrkande. 

Jan Larsson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Begäran om utökad investeringsram för omklädningsrummen 
i Ishallen genom omdisponering i investeringsbudgeten 

Utvecklingschefen och fastighetsstrategen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Ishallen är en kommunal idrottsanläggning med hög nyttjandegrad som 
används av flera föreningar, skola och allmänheten. Standarden på 
omklädningsrummen är undermålig. Kommuner har ett stort behov av att 
bygga nya lokaler för omklädning för att möta de behov som verksamheten 
har idag . 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 165, om budget för 
år 2016 samt ekonomisk plan för åren 2017-2018. Fullmäktige anslog 
5 miljoner kronor för detta ändamål under förutsättning kommunen kunde 
delfinansiera projektet med extern finansiering. Den beräknade kostnaden 
uppgick till 10 miljoner kronor. Nora HC har sökt bidrag från SISU och 
beviljats bidrag med 400 000 kronor. Bidrag har också sökts hos Allmänna 
arvsfonden men det avslogs. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 34, att bevilja en utökning 
av tidigare anslagna investeringsmedel med 2 miljoner kronor. 

Efter genomförd upphandling med anbudsvärdering i december 2018 visar 
att sju företag lämnat anbud på slutsumman mellan 9 450 000 kronor och 
13 950 000 kronor. 

Nya diskussioner med styrelsen för Nora HC genomfördes för att ta fram 
minimibehovet på utbyggnaden. En ny upphandlingsomgång har nu 
avslutats med sammanlagt nio anbudsgivare där slutsummorna var mellan 
8 600 000 kronor och 11 100 000 kronor. 

Av de tidigare beslutade medlen har 444 000 kronor redan upparbetats i 
processen. För att verkställa tilldelningsbeslut på upphandlingen saknas 
1 666 000 kronor. 

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av 
tidigare anslagna investeringsmedel genom att omdisponera investerings
medel avsedda för konstgräs som i nuläget inte är aktuellt att genomförs. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om det till kommun
styrelsens sammanträde den 22 maj ska tas fram tydligare underlag med 
bland annat ritningar på förslaget till lokalerna samt en speCifikation av 
del kostnaderna. 
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Ledningsutskottet beslutar 

att det till kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj ska tas fram 
kompletterande handlingar enligt ovanstående. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja en utökning av tidigare anslagna investeringsmedel samt 

att omdisponera del av tidigare anslagna investeringsmedel avsedda för 
konstgräsanläggning, vilket i dagsläget inte är aktuellt att utföra. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att omklädningsrummen samordnas för fotbollen och ishockeyn. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att pengarna tas från annat än 
konstgräsplanerna. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

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

Ordföranden ställer också proposition på ändringsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson (båda LPo), Bertil Roden (NP) och 
Conny Alfredsson (SD) reserverar sig. Pia-Maria Johansson meddelar att 
skriftlig reservation ska lämnas. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
på att det i beslutet ska framgå att summan av de anslagna investerings
medlen är 1 666000 kronor. I övrigt yrkar Tom Rymoen bifall till kommun
styrelsens förslag. 
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Bengt Magnusson (LPo) yrkar dels på att omklädningsrummen samordnas 
för fotbollen och ishockeyn, dels på att pengarna tas från annat än 
konstgräsplanerna, till exempel oförutsedda kostnader. 

Bengt Magnusson yrkar dessutom på att utförandekostnaden täcker samtliga 
kostnader för att byggnaden ska kunna tas i bruk och bli funktionell. 

Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Tom 
Rymoen tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
det bifalls. 

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

Ordföranden ställer också proposition på Bengt Magnussons yrkanden och 
finner att de avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja en utökning av tidigare anslagna investeringsmedel, dvs 
1 666 000 kronor samt 

att omdisponera del av tidigare anslagna investeringsmedel avsedda för 
konstgräsanläggning, vilket i dagsläget inte är aktuellt att utföra. 

Bengt Magnusson, Anna Berggren, Maria Blomqvist (samtliga LPo), Bertil 
Roden, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck (samtliga NP) och Conny Alfredsson 
(SO) reserverar sig till förmån för Bengt Magnussons yrkanden. 
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Förslag till plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. En kommun kan 
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strand nära lägen, LIS-områden 
Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksam
heter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en 
positiv utveckling av landsbygden. 

Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på 
landsbygden. Redovisningen ska vara vägledande när man prövar 
ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävandet av 
strandskyddet i detaljplaner. 

Förslaget är att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en LIS-plan för 
Nora kommun och att 450 000 kronor avsätts i 2020 års budget alternativt 
ur kommunstyrelsens oförutsedda medel år 2020. 

Kommundirektören föreslår att en styrgrupp tillsätts antingen som en tillfällig 
fullmäktigeberedning eller att samhällsbyggnadsutskottet utses som 
styrgrupp för arbetet att ta fram en LIS-plan. 

Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att samhälls
byggnadsutskottet utses till styrgrupp för arbetet vilket godkänns. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en LIS-plan för Nora kommun 
samt 

att utse samhällsbyggnadsutskottet som styrgrupp för arbetet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avsätta 450 000 kronor i 2020 års budget alternativt ur kommunstyrelsens 
oförutsedda medel år 2020 för arbetet att ta fram en LIS-plan. 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) 
och Solveig Oscarsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Bertil Roden (NP) och Jan Larsson (MP) yttrar sig utan att framföra några 
egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avsätta 450 000 kronor i 2020 års budget alternativt ur kommunstyrelsens 
oförutsedda medel år 2020 för arbetet att ta fram en LI S-plan. 
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Direktionen har den 8 mars, § 5, behandlat rubricerat ärende. Direktionen 
föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna 
årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018 för Nerikes Brandkår samt 

att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag. 
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Revisorerna har granskat verksamheten för 2018 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända
målsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande 
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2018 
godkänns. 

Ledningsutskottets förslag ti ll kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår ansvarsfrihet för år 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag. 
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Arsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Direktionen har den 29 mars 2019, § 38, behandlat årsredovisning 2018 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag. 
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Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
för år 2018 

Revisorerna har granskat verksamheten för 2018 och överlämnat en 
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets 
revisionsreglemente. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ända
målsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande 
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Revisorerna til lstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroende
valda beviljas ansvarsfrihet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt 

att bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvars
frihet för år 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag. 
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i april 2019 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i juni och december redovisa de motioner och med borgar
förslag där beredningen inte är slutförd. 

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

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har gått igenom den 
redovisning som behandlades på fullmäktige i december och tagit fram 
förslag på motioner som kan avskrivas av olika anledningar. Ärendet ska 
behandlas på fullmäktige i maj 2019 därför finns motionerna med i 
redovisningen. 

Under perioden november 2018 och april 2019 har det överlämnats två 
motioner och tre medborgarförslag. En motion och sex medborgarförslag har 
besvarats. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering 
av taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare av lagen om tobak och liknande produkter. 
Den nya lagen innebär bland annat att handel med tobak blir tillståndspliktig 
Enligt nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak. 

Som grund för beräkning av avgiften har först en timtaxa räknats fram. En 
modell från Sveriges Kommuner och Landsting har använts för beräkning av 
timkostnaden. Därefter har tidsåtgången för genomsnittliga ärenden 
beräknats. Avgiften har fastställts genom att multiplicera timavgiften med 
tidsåtgången. 

Eftersom lagstiftningen förändras finns skäl att se över nuvarande taxa. Det 
finns även skäl att förtydliga taxan i vissa delar. 

Nämnden har behandlat ärendet den 13 mars 2019, § 68. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar chefen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen om ärendet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) framför att arbetet ska samordnas och 
effektiviseras för att taxeavgiften ska komma ner. 

Ordföranden föreslår ajournering i fem minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen. 
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Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Kf§ 68 
Ks § 68 
Lu § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

dnr ks2019-177 

Sida 

96 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering 
av reglemente 

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknade produkter att gälla. Denna 
lag ersätter nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 

Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och uppgifterna 
utförs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Förändringen i 
reglementet är endast en administrativ ändring för att säkerställa att 
nämnden även i fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och 
elektroniska cigaretter. 

I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. Detta för att 
undvika kontinuerliga revideringar av reglementet vid förändringar i 
lagstiftningen. Förändringen påverkar inte reglementet i sak. 

Förändringen i lagstiftningen innebär att vissa uppgifter tillkommer i 
kommunens tillsynsansvar. Det är bland annat prövning av verksamheter 
som säljer tobak samt fler rökfria områden. 

Nämnden har behandlat ärendet den 13 mars 2019, § 69. Nämnden föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att 2 § punkt 5 i Reglemente för Samhälls
byggnadsnämnden Bergslagen ändrar till "Nämnden ska utöva til/syn enligt 
alkohol/agen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel." Ändringen gäller från den 1 juli 2019. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att gOdkänna förslag till revidering av Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens reglemente samt 

att ovanstående ska gälla från den 1 juli 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Förslag till revidering av förbundsordning för Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen 

Kommuncheferna i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner har överlämnat 
en skrivelse i ärendet. 

Sedan 1 januari 2017 har medlemskommunerna gett förbundet i uppdrag att 
företräda dem i deras strategiska arbete avseende infrastruktur och 
kommunikationer. Kompetensen har förbundet köpt av Lindesbergs 
kommun. Köpet har bestått av 50 procent aven tjänst och kostnaden har 
fördelats utifrån invånarantal. Planen har varit att från och med den 1 januar 
2019 utöka tjänsten till 100 procent och att förbundet ska vara arbetsgivare 
med samma fördelningsnyckel, dvs invånarantal. 

Kommunerna Ljusnarsberg och Hällefors gör bedömningen att deras behov 
av strategiskt arbete med infrastruktur och kommunikationer kan tillgodoses 
inom sina respektive organisationer. 

I förbundsordningens paragraf 16 framgår att förbundet ska ges möjlighet att 
redovisa konsekvenserna av föreslagen åtgärd. Då förbundet idag inte har 
några kostnader förknippade med uppdraget och inte heller någon anställd, 
borde konsekvenserna vara försumbara . 

Ärendet har diskuterats, kommunicerats och förankrats hos respektive 
kommunstyrelseordförande, kommunchef/direktör och förbundsdirektören. 

Förslaget till revidering innebär att förbundsordningens paragraf 2, andra 
stycket, med lydelse "Förbundet förträder, på kommunernas uppdrag, 
kommunernas strategiska arbete avseende infrastruktur och kommunika
tioner." stryks ur förbundsordningen. Detta ska gälla från och med 
den 1 januari 2020. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagens 
reglemente enligt ovanstående samt 

att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2020. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

d fl 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-06-12 98 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revidering av Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagens 
reglemente enligt ovanstående samt 

att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2020. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering 
av gemensam taxa för markåterställningsarbete i kommunerna 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvar för mottagande, hand
läggning och beslut om grävtillstånds- och återställningsanmälan i 
kommunägd mark och ansvarar sedan för återställningsarbetet. Den som 
utför grävning i kommunägd mark får inte återställa hårdjordyta efter det 
egna arbetet. Det ska skötas av förbundet. Taxan bygger på det bransch
specifika regelverket anläggnings-AMA, vad som behöver åtgärdas efter att 
grävning har utförts i kommunägd mark samt de priser som ingår i avtal med 
upphandlad entreprenör. 

Direktionen har behandlat ärendet den 26 april 2019, § 57. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till revidering av taxa för markåterställningsarbeten. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Förslag till revidering av revisions reglementet 

Sida 

100 

Ett förslag till revidering av revisionsreglementet har gjorts för att förtydliga 
vad som gäller vid upphandling av sakkunniga biträden. Det är kommunen 
som är den upphandlande myndigheten och avtalsparten. Däremot är det 
revisorerna som genomför och beslutar om upphandlingen som beställare 
och som tecknar avtalet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till reviderat revisionsreglemente. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Kf§ 72 
Ks § 70 
Lu § 36 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

dnr ks2019-217 

Förslag till digitaliseringsstrategi 

Sida 

101 

IT-chefen har tagit fram ett för slag till digitaliseringsstrategi för Nora 
kommun. Syftet med strategin är att ange en utvecklingsriktning för 
kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka samhälls 
servicen för de som bor och verkar i kommunen samt vara ett stöd till 
förtroendevalda såväl som anställda. 

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg och handlar därför i första hand 
om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet i Nora kommun förväntas att 
löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspek
tivet ska finnas i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska 
digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar med medborgare 
verksamheter och samhället. 

För att lyckas med att genomföra digitaliseringsstrategin krävs det att 
följande områden utvecklas; 
Medborgarfokus - fokus på medborgarnas behov. 
Förändringsledning - en kultur som uppmanar till att utveckla verksamheten 
Samverkan - andra aktörer tillför viktiga erfarenheter och kunskap. 
IT -stöd - stabil och säker IT -leverans. 

Den handlingsplan som ska tas fram utifrån strategin kommer i varje del att 
utgå från medborgarperspektiv, samhällsperspektiv och verksamhets
perspektiv. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till digitaliseringsstrategi för Nora kommun. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Bertil Roden (NP) på 
följande förändringar. 
• Sidan 4 sista stycket "när så behövs" tas bort 
• Sidan 5 tillägg i första stycket ... medborgarfokus som inkluderar fullt 

utbyggd digitaliserad infrastuktur, ... 
• Sidan 5 tillägg under Samverkan, andra stycket " .. . digitaliseringsarbetet 

utan att kräva att alla invånare skall använda IT-tjänsterna. Kommunen 
måste kunna tillhandahålla personlig service och hjälp." 

Protokollsutdrag till 
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• Sidan 5 tillägg under Verksamhetsutveckling, sista stycket "/T-ansvariga 
skall regelbundet rapportera till KS' . 

• Sidan 6 sista stycket under IT-utveckling ersätts av "För anlitande av mo/n 
tjänster krävs ytterst noggranna öveNäganden med avseende på 
kommunens /T-säkerhet och invånarnas integritet och /T-säkerhet' 

Pia-Maria Johansson och Bertil Magnusson (båda LPo) yrkar bifall till 
ändringsyrkandet. 

David Stansvik (V), Birgitta Borg (L), Tom Rymoen, Bengt Svensson 
(båda M) , Jonas Akerman, Ursula Steffensen, Kent Nilsson, Margaretha 
Eriksson, Hans Knutsson (samtliga S), Susanne Forsberg (e) och John 
SundelI (KO) yrkar bifall till utskottets förslag . 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls 

Därefter ställer ordföranden proposition på ändringsyrkandena och finner att 
de avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till digitaliseringsstrategi för Nora kommun. 

Bengt Magnusson, Pia-Maria Johansson och Bertil Roden reserverar sig till 
förmån för ändringsyrkandena. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 73 dnr ks2017-371 

Skrivelse från beredningen för välfärd - Förslag till barn- och 
ungdomsplan 

Under mandatperioden 2014-2018 fanns det tre fasta fullmäktigeberedningar 
varav en var beredningen för välfärd. Kommunfullmäktige beslutade i 
december 2018 att inte tillsätta de fasta beredningarna i awaktan på 
utredningen av den politiska organisationen. 

Dåvarande ordförande för beredningen för välfärd överlämnade i februari 
2018 en skrivelse samt beredningens förslag till barn- och ungdomsplan för 
Nora kommun. 

Enligt kommunallagen har en fullmäktigeberedning förslagsrätt till kommun
fullmäktige men ansvarig nämnd har rätt att yttra sig över förslaget. 
Beredningen överlämnade därför sitt förslag till kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 93. Kommun
styrelsen beslutade att inte yttra sig utan överlämna ärendet till kommun
fullmäktige för hantering på sammanträdet den 26 september 2018. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Larsson (M P) 
bifall till barn- och ungdomsplanen 

Birgitta Borg (L) yrkar på att planen förs till kommunstyrelsen för att barn
och ungdomsutskottet ska arbeta in den i verksamheten. 

Jan Larsson och Tom Rymoen (M) yrkar bifall till Birgitta Borgs yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun
fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att barn- och ungdoms
planen arbetas in i barn- och ungdomsutskottets verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att barn- och ungdoms
planen arbetas in i barn- och ungdomsutskottets verksamhet. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till uppdragsdirektiv för Nya Karlsängskolan samt 
revidering av tidigare beslut 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, om att bygga ny 
högstadieskola. 

Inför beslutet gjordes en förstudie med olika förslag . Alternativ 1, nybyggna
tion, antogs. För att uppförandet av ny högstadieskola ska vara tydligare har 
det tagits fram en uppdragshandling. 

I fullmäktiges beslut ingick att den nya skolan byggs i en konstruktion som 
tillåter at! fukt i luften kan vandra genom konstruktionen, så kallad 
diffusionsöppen konstruktion. 

Sedan beslutet fattades har det framkommit att det inte är lämpligt att 
använda diffusionsöppen konstruktion på den typ av byggnation varför 
kommunfullmäktiges beslut i den delen bör upphävas. 

Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om den gamla skolan ska 
rivas eller inte. I underlaget till fullmäktiges beslut, dvs alternativ 4, etapp 4, 
står "Ta de nya ytorna i drift och riva den gamla skolbyggnaden". 

Utifrån fullmäktiges beslut står det i uppdragsdirektivets punkt 5: "Befintlig 
skolas framtida bruk eller alternativa rivning ska utredas vidare". 

Utskottet enas om att punkt 5 i direktivet tas bort. Därmed bör fullmäktige 
fatta beslut om eventuell revidering av beslutet om ny höstadieskola från den 
18 april 2019, § 29. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat reviderat förslag till uppdragsdirektiv för byggnation av Nya 
Karlsängskolan , dvs punkt 5 i direktivet tas bort. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva del av fullmäktiges beslut den 18 april 2019, § 29, dvs "att den 
nya skolan byggs i en konstruktion som tillåter att fukt i luften kan vandra 
genom konstruktionen, så kallad diffusionsöppen konstruktion" samt 

att revidera beslutet om rivn ing av gamla Karlsängskolan. 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson yrkar dock på tillägg i punkt 5 i uppdragsbeskrivningen 
enligt följande. "Framtida användningsområde ska utöver alternativ använd
ning även inkludera möjlighet att förlägga punkterna 1 b, c, e och fför att på 
så vis få ner byggkostnaderna av nya Karisängskolan. " 

Pia-Maria Johansson yrkar också på ett tillägg i punkt 2 enligt följande .... och 
uppföras på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt, med träkonstruktion 
så långt som möjlig/. " 

Bertil Roden (N P) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons tilläggsyrkanden. 

John SundelI (KD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Tom Rymoen (M) yrkar på en revidering av punkt 7 i uppdragsdirektivet där 
summan för den ekonomiska ramen tas bort. Ett förslag till revidering av det 
budgeterade investeringsbeloppet på 360 mkr ska behandlas på extra 
sammanträde för kommunstyrelsen den 3 juni 2019 och därefter på 
fullmäktige den 12 juni. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls 

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandena och finner att 
de avslås. 

Ordföranden ställer också proposition på ändringsyrkande angående punkt 7 
och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta upprättat reviderat förslag till uppdragsdirektiv för byggnation av Nya 
Karlsängskolan, dvs punkt 5 i direktivet tas bort samt 

att summan för den ekonomiska ramen i punkt 7 tas bort. 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva del av fullmäktiges beslut den 18 april 2019, § 29, dvs "att den 
nya skolan byggs i en konstruktion som tillåter att fukt i luften kan vandra 
genom konstruktionen, så kallad diffusionsöppen konstruktion" samt 

att revidera beslutet om rivning av gamla Karlsängskolan. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar ordföranden 
om en revidering i kommunstyrelsens beslut, dvs att upphäva del av 
fullmäktiges beslut den 18 april 2018, § 29 . .. 

Maria Blomqvist (LPo) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Maria Blomqvist yrkar också på ändringar i de uppdragsdirektiv som antogs 
av kommunstyrelsen den 22 maj 2019. Dels ett tillägg i punkt 2 enligt 
följande" .. . och uppföras på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt, 
med träkonstruktion så långt som möjligt." och dels ett tillägg i punkt 5 
"Framtida användningsområde ska utöver alternativ användning även 
inkludera möjlighet att förlägga punkterna 1 b, c, e och f för att på så vis få 
ner byggkostnaderna av nya Karlsängskolan. " 

Tom Rymoen (M) och Camilla Andersson Larsson (1/) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jan Larsson (MP) och Camilla Andersson Larsson yrkar bifall till Maria 
Blomqvists första ändringsyrkande. 

Monica Sundberg, Solveig Oscarsson (båda S), Jan Rylander och Bertil 
Roden (båda NP) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Tom Rymoen yrkar på att beslutet om rivning av gamla Karlsängskolan 
revideras och att den befintliga skolans framtida bruk eller alternativa rivning 
ska utredas vidare. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tom 
Rymoens ändringsyrkande finner att de bifalls. 

Ordföranden ställer också proposition på Maria Blomqvists ändringsyrkanden 
och finner att de avslås. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva del av fullmäktiges beslut den 18 april 2018, § 29, dvs " att den 
nya skolan byggs i en konstruktion som tillåter att fukt i luften kan vandra 
genom konstruktionen, så kallad diffusionsöppen konstruktion" samt 

att beslutet om rivning av gamla Karlsängskolan revideras och att den 
befintliga skolans framtida bruk eller altemativa rivning ska utredas vidare. 

Maria Blomqvist, Bengt Magnusson, Anna Berggren (samtliga LPo), 
Jan Rylander, Rutger Ahlbeck (båda NP) reserverar sig till förmån för 
Maria Blomqvists ändringsyrkanden. 

Jan Larsson och Camilla Andersson Larsson reserverar sig till förmån för 
egna yrkanden. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 75 dnr 2019-029 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Renate Larssen (M) har avsagt sig uppdragen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 76 dnr ks2019-029 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Helena Vilhelmsson (el har avsagt sig uppdraget. 

Helena Vilhelmsson har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 1998 och 
avtackas, av fullmäktiges ordförande, med en gåva. 

Helena Vilhelmsson yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 77 dnr ks2019-029 

Val aven revisor i samordningsförbundet i norra Örebro län, 
SOFINT, för tiden 2019-2022 

Tom Rymoen (M) föreslår at! Jan Kallenbäck (o pol) väljs som revisor i 
samordningsförbundet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! som revisor välja Jan Kallenbäck (opol) , Stentorpsgränd 9, 71330 Nora. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

/" A 

Utdragsbestyrkande 

Kf§ 78 
Vb § 2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2019-06-12 

dnr ks2018-085 

Sida 

111 

Val av sju ledamöter till styrelsen för Norabostäder AB fr.o.m. 
ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m ordinarie bolagsstämma 2023 

Ordföranden meddelar att Socialdemokraterna, Moderatema, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna nominerar följande personer. 

Marc von Melen (opol) 
Monica Sundberg (S) 
Ulla Bergström (S) 
Marita Simpson (C) 
Bengt Svensson (M) 

Rutger Ahlbeck (NP) meddelar att Norapartiet, Landsbygdspartiet oberoende 
och Sverigedemokraterna nominerar följande personer. 

Michael Swall (opol) 
Ari Kainulainen (opol) 

Ordföranden informerar om att Vänsterpartiet har nominerat följande person 

Kenneth Larsson (V) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta val enligt följande: 

Ledamöter 

Marc von Melen (opol) 
Monica Sundberg (S) 
Ulla Bergström (S) 
Marita Simpson (C) 
Bengt Svensson (M) 
Michael Swall (opol) 
Ari Kainulainen (opol) 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ajourneras mötet under 
fem minuter. 

Therese Hoikkala (V) yrkar på att Kenneth Larsson (V) väljs som ledamot i 
styrelsen. 

Jan Larsson (MP) yrkar bifall till Therese Hoikkalas yrkande. 
Protokollsutdrag till 
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Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag mot Therese 
Hoikkalas yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
valberedningens förslag. 

Omröstning är begärd och ska verkställas genom sluten omröstning enligt 
kommunallagen, 5 kap 54 §. 

Hans Knutsson (S) och Conny Alfredsson (SO) utses till röstsammanräknare. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att 33 röster är angivna och 
att samtliga valsedlar är giltiga. 

Ordföranden meddelar att kommunfullmäktige avgivit 22 röster vardera för 
Marc von Melen (opol), Monica Sundberg (S), Bengt Svensson (M), Ulla 
Bergström (S), och Marita Simpson (C), 8 röster vardera för Ari Kainulainen 
(opol) och Michael Swall (opol) samt 3 rösterför Kenneth Larsson (v). 

Tom Rymoen (M) yrkar på att Marc von Melen väljs som ordförande och 
Monica Sundberg väljs som vice ordförande, vilket godkänns. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val till styrelsen för Norabostäder AB enligt följande. 

Ledamöter 

Marc von Melen (o pol) 
Monica Sundberg (S) 
Bengt Svensson (M) 
Ulla Bergström (S) 
Marita Simpson (C) 
Ari Kainulainen (o pol) 
Michael Swall (opol) 

Ordförande: Marc von Melen 
Vice ordförande: Monica Sundberg 

Protokollsutdrag till 
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Val av sju ledamöter till styrelsen för Nora Fastigheter AB fr o m 
ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m ordinarie bolagsstämma 2023 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta val enligt följande: 

Ledamöter 

Marc von Melen (opol) 
Monica Sundberg (S) 
Ulla Bergström (S) 
Marita Simpson (C) 
Bengt Svensson (M) 
Michael Swall (opol) 
Ari Kainulainen (opol) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val till styrelsen för Nora Fastigheter AB enligt följande. 

Ledamöter 

Marc von Melen (opol) 
Monica Sundberg (S) 
Bengt Svensson (M) 
Ulla Bergström (S) 
Marita Simpson (C) 
Ari Kainulainen (o pol) 
Michael Swall (opol) 

Ordförande: Marc von Melen 
Vice ordförande: Monica Sundberg 

Protokollsutdrag till 
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Ordföranden meddelar att Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna nominerar följande personer. 

Bror-Erik Israelsson (S) 
Margaretha Eriksson (S) 
Jens-Mikael Larsson (-) 
Eva Turesson (M) 

Rutger Ahlbeck (NP) meddelar att Norapartiet, Landsbygdspartiet oberoende 
och Sverigedemokraterna nominerar följande person. 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Ordföranden informerar att Vänsterpartiet har nominerat följande person. 

Björn Folkesson (V) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta val enligt följande: 

Bror-Erik Israelsson (S) 
Margaretha Eriksson (S) 
Jens-Mikael Larsson (-) 
Eva Turesson (M) 
Lars-Erik Larsson (NP) 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Camilla Andersson 
Larsson (V) på att Björn Folkesson (V) väljs som nämndeman. 

Anna Berggren (LPo) yrkar på att Klara Sandberg (LPo) väljs som nämnde
man. 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag mot Camilla 
Andersson Larssons och Anna Berggrens yrkanden och finner att kommun
fullmäktige beslutat enligt valberedningens förslag . 

Omröstning är begärd och ska verkställas genom sluten omröstning enligt 
kommunallagen, 5 kap 54 §. 
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Hans Knutsson (S) och Conny Alfredsson (SD) utses till röstsammanräknare. 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att 32 röster är avgivna och 
att samtliga valsedlar är giltiga. 

Ordföranden meddelar att kommunfullmäktige avgivit 21 röster för Jens-Mikael 
Larsson (-), 20 röster vardera för Eva Turesson (M) och Bror-Erik Israelsson 
(S) , 19 röster för Björn Folkesson (V), 18 röster för Margaretha Eriksson (S) 
12 röster för Lars-Erik Larsson samt en röst för Klara Sandberg. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som nämndemän välja följande. 

Jens-Mikael Larsson (-) 
Eva Turesson (M) 
Bror-Erik Israelsson (S) 
Björn Folkesson (V) 
Margaretha Eriksson (S) 
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Kf § 81 dnr ks2019-298 

Motion 6/2019 om att återinrätta demokratiberedningen 

Birgitta Borg (L) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

att en demokratiberedning inrättas under hösten och där samtliga partier 
ingår. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Jan Rylander och Bertil Roden (båda NP) överlämnar följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande. 

• "Var har beslutet om upphandling rörande partnering tagits och när 
skedde det? 

• Kommer kommunstyrelsens att ge Nora Fastigheter AB i uppdrag att inom 
ramen ta fram en projekteringskostnad utifrån kravspecifikationen? 

• När kommer rivningsbeslutet av Karsängskolan att upphävas, eftersom 
alla beslut ska vara hållbara? 

• Hur kommer elevernas miljö på Karsängskolan säkras under byggtiden? 

• Vilka beslut behöver tas för att undanröja dagens miljöproblem med att 
taket läcker på Karlsängskolan? Har man tittat på kostnaden att 
omgående lägga sadeltak av självbärande plåt på Karlsängskolan?" 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar kommun
styrelsens ordförande att han besvarar interpellationen på fullmäktiges 
sammanträde i juni. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande frågorna enligt nedan. 

"Den 13 juni 2018 togs beslut i Nora Fastigheter AB enligt följande: VD 
informerade om projektet Nya Karlsängskolan. Styrelsen diskuterade altema
tiva entreprenadformer samt förslag för projektorganisation. Styrelsen 
enades om att gå vidare i planeringsarbetet med förutsättningen att projektet 
ska drivas i partneringform. Men var har beslutet om upphandling rörande 
partnering tagits och när skedde detta?" 

• Beslut om samarbetsform togs i bolagets styrelse den 13 juni 2019. 

"Det synes som om Nora Fastigheter AB inte har tagit ett korrekt styrelse
beslut eller att styrelsen inte förstått vad partnering är. Partnering är vare sig 
någon upphandlingsform eller entreprenadform utan kan sägas vara ett 
strukturerat sätt att samverka i projekt. Så här är protokollet skrivet: "att 
byggnation av Nya Karlsängskolan skall ske i entreprenadformen 
partnering. " 
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• Det är helt riktigt, det är en samverkansform som bygger på 
upphandlingsformen generalentreprenad, entreprenadform totaIentre
prenad med partneringkontrakt." 

Projektformen partnering kan ske både till fast pris och på löpande räkning. 

• Ja. Enligt självkostnad plus procentarvode. 

Kommer kommunstyrelsen att ge Nora Fastigheter AB i uppdrag att inom 
ramen ta fram en projekteringskostnad utifrån kravspecifikationen? 

• Kalkylering av samtliga ingående kostnader pågår löpande under 
projektet. Arbetet med projektering kommer att påbörjas när upphandling 
av entreprenör är slutförd vilket beräknas vara klart i bö~an av oktober 
2019. 

När kommer rivningsbeslutet av Karsängskolan att upphävas, eftersom alla 
beslut ska vara hållbara? 

• En justering av beslutet tas här i KF för att göra förutsättningama öppnare 
kring fortsättningen. För övrigt behandlas frågoma under projekteringen 
vid punkten öppna förutsättningar. 

Hur kommer elevemas miljö på Karsängskolan säkras under byggtiden? 

• Det blir givetvis en anslutande byggarbetsplats med allt vad det innebär 
med exempelvis ljud och ljuspåverkan. Komplikationer och riskfaktorer 
kommer självklart begränsas så långt det är möjligt. 

Vilka beslut behöver tas för att undanröja dagens miljöproblem med att taket 
läcker på Karlsängskolan? Har man tittat på kostnaden att omgående lägga 
sadeltak av självbärande plåt på Karlsängskolan?" 

• Kontinuerligt underhåll sker utifrån vad som är planerat samt till det som 
uppstår under perioden. 

Gällande ny takkonstruktion under tiden fram till nya skolan är klar, så är 
det oklart huruvida tillräcklig bärighet i befintlig konstruktion för den före
slagna lösningen. Den skulle i så fall bli väldigt dyr om förstärknings
åtgärder skulle vidtas och att också omfattande uUombyggnad av ventila
tion skulle bidra till dessa kraftiga kostnadsökningar. 
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• Avseende eventuella miljöproblem i skolan så är tidigare kända problem 
åtgärdade. PCB-sanering, takunderhåll, rivning av skadade väggar och 
utveckling av ventilation mm. Utökning av takbesiktningsintervall för att 
upptäcka brister på grund av skadegörelse mm. Med andra ord så finns i 
dagsläget inget kvar av de tidigare miljöproblem som hänvisas till . 

Jan Rylander (NP) yttrar sig. 
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Kf § 83 dnr ks2019-227 

Interpellation och svar om kommunfullmäktiges sammanträden 

Bengt Magnusson (LPo) överlämnar följande frågor till kommunfullmäktige 
ordförande. 

Vad är anledningen till att tidigarelägga kommunfullmäktiges möten? 

Hur är det tänkt om allmänhetens möjlighet att närvara då del av mötet ligger 
inom vanlig arbetstid? 

Hur kommer det sig att det nu görs förändringar under pågående utvärdering 
av den politiska organisationen? 

Blir inte det ytterligare hinder till insyn i de politiska aktiviteterna eller är det 
avsikten? 

Vad beräknas det att kosta i ersättning till ledamöter som behöver få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst? 

Kommunfullmäktiges ordförande besvarar frågorna. 

"För att inte föregå en bra demokratisk diskussion kring arbetsordningen i KF 
kommer jag att ge ett tunt svar på interpellationen. 

För mig handlar det i grunden om att vi, som är utsedda av Nora kommuns 
medlemmar att sitta i KF, ska kunna ta bra beslut under anständiga mötes
former. 

Jag kommer att bjuda in alla partiers företrädare i fullmäktige samt KF:s 
presidium för att samtala om arbetsordningen under KF-möterna framöver. 
Där kommer vi tillsammans överens om när våra KF-möten ska starta och 
hur länge vi ska hålla på på kvällarna" 

Bengt Magnusson (LPo) och Anna Karlsson (S) yttrar sig. 
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Svar på motion 4/2015 om att få fart på bostadsbyggandet 

Johan Lundqvist (NP) överlämnade motionen på kommunfullmäktige 
den 18 mars 2015. 

Motionären föreslog: 

att Norabostäder AB får i uppdrag och om möjligt komma igång med en 
byggnation enligt konceptet "Trygga boendet" samt 

att lämplig tomt för byggnationen är på parkeringsytan söder om 
Kv. Blomman. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för beredning. 

Sedan 2010 har Sveriges Allmännytta , tidigare SABO, genomfört ram
upphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av 
flerfamiljshus och småhus. De fyra upphandlingarna Kombohus Bas, Plus, 
Mini och Småhus har i dagsläget lett till att Sveriges Allmännyttas 
medlemmar byggt, eller är i process att bygga, cirka 9 000 bostäder. 

Det koncept som motionären tar upp vann den första upphandlingen av 
Kombohus. Därefter har flera upphandlingar genomförts där även andra 
företag vunnit upphandlingarna. 

Norabostäder AB har undersökt möjligheten att bygga i Kv. Karusellen dvs 
på den tomt som motionären föreslår. Tills vidare har de dock avstått från att 
bygga där på grund av höga anläggningskostnader till följd av miljökrav vid 
markarbeten. 

Norabostäder AB har i stället valt att förvärva byggbar mark i kvarteren 
Gullvivan och Tallen. Den byggnation som närmast planeras avser kvarteret 
Gullvivan med 12 lägenheter. Lägenheterna är upphandlade inom ramen för 
"Kombohus småhus". 

Norabostäders ekonomiska förutsättningar att bygga bostäder är begränsade 
även med de lägre byggkostnaderna som Sveriges Allmännyttas upp
handlingar fört med sig. Det betyder att flera aktörer måste engageras i 
bostadsbyggandet. Nora kommun har under senare tid tagit initiativet till flera 
nya detaljplaner för bostäder liksom även en privat aktör gjort. Genom 
markanvisningar ti ll privata företag finns möjligheten att öka farten i bostads
byggandet. 
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Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kf§ 8S 

Delgivningar 

2019-0S-31 . Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen -Information om 
at! felparkeringsavgift i kommunerna H ällefors , Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesberg gäller från och med den 30 juni 2019. (dnr ks2017-744) 

2019-0S-06. För kännedom: Revisorernas granskning av Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagens bokslut och årsredovisning. 
(dnr ks2019-207) 

2019-0S-02. För kännedom: Revisorerna i Nerikes Brandkår
Revisionsplan 2019. (dnr ks2019-244) 

2019-0S-07. Länsstyrelsen i Dalarnas län - Protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet. (dnr ks2019-2S6) 

2019-0S-24. För kännedom - Revisorernas granskning av Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagens efterlevnad av NIS-direktivet. 
(dnr ks2019-281 ) 

2019-0S-24. För kännedom - Revisorernas uppföljning av Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagens tidigare revisionsgranskningar. 
(dnr ks2019-282) 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! lägga delgivningarna till handlingarna. 
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Kf § 86 dnr ks2019-238 

Revisionsberättelse för år 2018 för Samordningsförbundet i norra 
Örebro län, SOFINT 

Revisorerna i samordningsförbundet SOFINT avstyrker att styrelsen och 
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Tom Rymoen (M) informerar om att det pågår diskussioner mellan de fyra 
kommunerna Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora samt Region 
Örebro län om ett gemensamt ställningstagande i ärendet. 

Tom Rymoen yrkar därför på att ärendet återremitteras för att ta fram ett 
gemensamt ställningstagande och att ärendet kommer att behandlas i 
fullmäktige under hösten. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet enligt Tom Rymoens yrkande. 

Protokollsutdrag till 



IW NORA 
t: k KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 12/6 2019 
Ledamöter Närvarande Omröstning 

beslutande I § 78 § 80 § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson X X X 

Jonas Akerman -
Ulla Bergström X X X 

Ulf Carlson -
Camilla Sörman X X X 

Håkan Boman X X X 

Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson X X X 

Anna Karlsson X X X 

Anita Rundqvist X X X 

Hans Knutsson X X X 

M Tom Rymoen X X X 

Bengt Svensson X X X 

Håkan Kangert X X X 

Renate Larssen X X X 

Ture Osterberg X X X 

SO Andreas Vidlund X X X 

Conny Alfredsson X X X 

Birgitta Ahl -
Ove Göthlin (-) -

C Helena Vilhelmsson X X X 

Susanne Forsberg, 1:e vice ordf -
Jörgen Sateraas -

LPO Pia-Maria Johansson -
Bengt Magnusson X X X 

Maria Blomqvist X X X 

NP Bertil Roden X X X 

Rutger Ahlbeck, 2:. vice ordf X X X 

Jan Rvlander § § 55-82 X X X 

V Camilla Andersson Larsson X X X 

Therese Hoikkala X X X 

KO John SundelI § § 55-79 X X 

L Birqitta Borq X X X 

MP Jasmine Ivarsson -
S Per Andreasson , ordförande X X X 

Antal 26 32 n 
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Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 12/62019 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstning 
beslutande ej beslut-

I § 78 I § 80 § ande 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Ursula Steffensen §§ 55-79 X X 

Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson X X X 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg X X X 

Abdo Hai Mohammad 

M Eric Viduss 

Eija Ahonen Pettersson 

Christer Häggqvist 

SO Vakant 

Vakant 

C Marita Simpson X X X 

Christer Gustavsson X X X 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandberq 

NP Lars-Erik Larsson 

Joakim Vård 

V Jonatan Tjader X 

Björn Folkesson 

KO Gilite Rugerero §§ 80-82 X X 

Susanne Lindholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X X 

Petra Käller 

Antal 7 6 
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