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Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-29 23 

Kf § 19 dnr ks2020-029 

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

Länsstyrelsen har utsett Eija Ahonen Pettersson (M) som ny ledamot efter 
Ture Österberg (M). 

Morgan Hedlund (M) utses till ny ersättare efter Eija Ahonen Pettersson. 

Länsstyrelsen har också utsett Lars-Erik Larsson (NP) som ny ledamot efter 
Bertil Roden (NP). 

Anders Stigfur (NP) utses till ersättare efter Lars-Erik Larsson. 

Ordföranden hälsar de nya ledamöterna och ersättarna välkomna. 

Protokollsutdrag till 

L taragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

242020-04-29 

Kf § 20 dnr ks2020-253 

Information om kommunens arbete med anledning av Covid-19 

Kommundirektören informerar om Nora kommuns arbete med anledning av 
Covid-19. Arbetet sker helt enligt rekommendationer från de ansvariga 
myndigheterna, bland annat Folkhälsomyndigheten. 

Kommunen arbetar sedan den 12 mars i så kallat stabsläge. Det innebär ett 
beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar 
information. Man frigör resurser och prioriterar insatser. Staben består av 
stabschef, säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare och kommunikations 
strateg. 

Ungefär 1-2 gånger i veckan sammanställs en lägesbild som sedan 
presenteras för ledningsgruppen. Nästa träff planerad till är den 5 maj. 

Staben leder det operativa arbetet och stöttare verksamheterna bland annat 
med kommunikation. 

Kommunstyrelsens ordförande fattade den 25 mars ett brådskande beslut 
där kommundirektören fick i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för 
verksamheterna utifrån händelseutvecklingen av Covid-19. 

Olika grupper har bildats både inom kommunen och inom länet. Bland annat 
har ordförandena i länets kommunstyrelser samt länets kommundirektörer 
träffar med länsstyrelsen flera gånger i veckan. Träffarna sker mestadels 
digitalt. 

Vissa verksamheter som inte är lagstiftade har stängts eller kan komma att 
stängas eller fungera på annorlunda sätt. Personalen kan komma att 
arbeta på andra ställen inom kommunens verksamheter. 

Många aktiviteter och åtgärder har gjorts för att stödja näringslivet och olika 
organisationer. Kommunen samarbetar dessutom bland annat med Röda 
Korset och FRG, Frivilliga resursgruppen, med stöd och hjälp till personer i 
riskgrupperna. 

På äldreboendet Tullbackagården har avdelningen Stinsen inrättas som en 
särskild avdelning för boende som insjuknat i Covid-19. En smittsjuk
sköterska utbildar vårdpersonal i pandemivård . 

Ordföranden tackar för informationen. 

U~ragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-29 

Kf § 21 dnr 2020-107 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen informerar om den granskning som de gjort av 
HVB-hem och familjehem för placerade barn. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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$ammanträdesdatum Sida 
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Kf § 22 
Ks § 35 
Lu § 11 dnr ks2020-093 

Nora kommuns årsredovisning för år 2019 

Ekonomiavdelningen har ställt samman ett förslag till årsredovisning för Nora 
kommun för 2019 års verksamhet. 

Nora kommun redovisar ett positiv1 resultat för 2019 på drygt 3 459 000 
kronor. Det innebär dock en negativ budgetavvikelse på 1 693 000 kronor i 
förhållande till det budgeterade positiva resultatet på 5 152 000 kronor. 

Verksamheterna kostade drygt 6 miljoner mer än budgetera. Främst beror 
det på att omsorgsverksamheten överskridit sina budgetanslag med 
anledning av ökad vårdtyngd och placeringar på institutioner och vårdhem. 

Skatter, generella statsbidrag och utjämningar redovisar ett budgetöverskott 
på ca 3,1 miljoner kronor. Det är med anledning av regleringen av skatte
intäkter vid årsskiftet. 

De finansiella posterna redovisar ett överskott gentemot budget på 
ca 1,2 miljoner kronor. Detta tack vare att Kommuninvest visade ett 
positiv1 resultat för år 2018 vilket i sin tur innebar en överskottsutbetalning 
till kommunen. 

Budgetavvikelser på respektive område redovisas i bokslutshandlingen 
"Arsredovisning 2019". 

Kommunens investeringsutgift år 2019 var totalt ca 39 650 000 kronor vilket 
innebär att 67 procent av årets investeringsbudget har använts. 

Investeringsutgifterna är fördelade på kommunen med 10 142 000 kronor 
och på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med 4 019 000 kronor samt 
taxekollektivet med 25 497 000 kronor vilket avser VA- och renhållnings
verksamheten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Nora kommuns årsredovisning 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Protokollsutdrag till 

.D 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-29 27 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och 

Solveig Oscarsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 


Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att kommunstyrelsen uppmanas att följa 

redovisningslagen. 


Jan Larsson (MP) yrkar på att en fullmäktigeberedning tillsätts med uppgift 
att arbeta fram tydliga och mätbara mål som delges kommunstyrelsen före 
slutligt förslag till budget hösten 2020. Beredningen ska bestå aven ledamot 
från varje parti i fullmäktige. 

Tom Rymoen yrkar på ajournering. 


Fullmäktige ajourneras under fem minuter. 


Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. 


Pia-Maria Johansson yrkar bifall till Jan Larssons yrkande. 


Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

det bifalls. 


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

Slutligen ställer ordföranden propOSition på Jan Larssons yrkande och finner 
att det bifalls. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Nora kommuns årsredovisning 2019 

att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppgift att arbeta fram tydliga och 
mätbara mål som delges kommunstyrelsen före slutligt förslag till budget 
hösten 2020 samt 

att beredningen ska bestå aven ledamot från varje parti i fullmäktige. 

Protokollsutdrag till 

Ut agsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Kf § 23 dnr ks2020-093 

Revisionsberättelse för Nora kommun 2019 

Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för år 2019. 
Dessutom har utsedd lekmannarevisor i Nora Rådhus AB, Norabostäder AB 
och Nora Fastigheter AB granskat bolagens verksamheter för år 2019. 
Granskningen omfattar även den verksamhet som under 2019 bedrevs i de 
gemensamma nämnderna Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt 
Bergslagens Överförmyndamämnd. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning . 

Arets resultat uppgår till 3,5 miljoner kronor vilket är 1,7 miljoner lägre än 
budget. 

Revisorerna bedömer att kommunens verksamheter i all väsentlighet 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt. Revisorerna anser dock att kommunstyrelsen brustit i sin 
styrning av verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål. 

Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna anser att den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig. 
Det finns dock brister i kommunstyrelsens interna kontroll av verksamheten 
i och med att man inte säkerställer att verksamhetsmålen kunnat utvärderas 

Resultatet enligt årsredovisningen är i huvudsak förenligt med de finansiella 
mål som fullmäktige fastställt . Dock har det inte gjorts någon fullständig 
uppföljning av verksamhetsmålen vilket innebär att revisorerna inte kan 
bedöma måluppfyllelsen. 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för år 2019 godkänns. Dessutom 
tillstyrker de ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och de enskilda förtroende 
valda i dessa organ. 

Revisorerna är dock kritiska till att kommunstyrelsen brustit i sin styrning av 
verksamheten genom att inte säkerställa att måluppfyllelsen av verksamhets
målen av betydelse för god ekonomisk hushållning varit möjliga att utvärdera 
och bedöma. Revisorerna är också kritiska till att kommunstyrelsen inte 
beslutat om effektiviseringsåtgärder och därmed inte infriat det 
effektiviseringskrav som fullmäktige förställt i 2019 års budget. 

I 

Protokollsutdrag till 

u ' r gsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2019 samt 

att styrelser och nämnder samt förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Kf§ 24 
Ks § 36 
Lu § 12 dnr ks2020-087 

Förslag till ombudgetering av 2019 års investeringsprojekt till 
verksamhetsåret 2020 

Vid genomgång av 2019 års bokslut har förslag lämnats om att man bör 
ombudgetera i 2020 års bokslut. 

Om alla begärda överföringar genomförs innebär det att investerings
budgeten ökar med drygt 14 miljoner kronor till 135401 000 kronor. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att gOdkänna förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) 
på att ombudgetering av investeringsmedel endast förs över till år 2020 för 
de projekt som är påbörjade. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Pia-Maria 
Johanssons ändringsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande 
omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller kommun
styrelsens förslag röstar ja och den som bifaller ändringsyrkandet röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelas att fullmäktige avgivit 13 ja-röster och 
5 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utcfragsbestyrkande 
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Kf § 25 
Ks § 37 
Lu § 13 dnr ks2020-125 

Nora kommuns lånebehov 2020 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommuns 
likviditet är ca 100 miljoner kronor på Bergslagens Sparbank. För att 
finansiera investeringsutgifter för om byggnation av Nora Reningsverk på 
ca 150 miljoner kronor måste kommunen låna likvida medel till projektet. 
Det betyder att kommunen har ett lånebehov på ca 130 miljoner kronor för 
att inte få likviditetsproblem. Kommunen måste ha likviditet t ill minst två 
månaders löneutbetalning inklusive arbetsgivaravgift och skatter samt övriga 
kostnader som uppkommer under olika perioder enligt likviditetscykeln. 

Lånet kommer att, indirekt, finansieras av taxekollektivet via vattentaxan. 
Avskrivningar och amorteringar tillsammans med räntekostnader kommer 
att faktureras Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för faktiska 
kostnader. Med tanke på framtida investeringsprojekt behöver kommunens 
ambition vara att amortera lånet skyndsamt. 

Anledningen till att lånebehovet är 130 miljoner kronor på ett investerings
projekt på 150 miljoner kronor är att kommunens återstående limit hos 
Kommuninvest, efter detta lån , är 310 miljoner kronor. Det motsvarar 
beräknad investeringsutgift för bygget av Nya Karlsängskolan. Kommunen 
behöver det för borgensåtagandet till Nora Fastigheter AB som blir 
fastighetsägare. 

Enligt Kommuninvests senaste rapport om limitgräns, den 28 februari 2020, 
kan kommunen låna 122 000 kronor per invånare. Med nuvarande invånar
antal innebär det att kommunen , med nuvarande förutsättningar, kan låna 
max 444 miljoner kronor av Kommuninvest. 

Reduceringen av limiten grundas på Kommuninvests risk- och värdeanalys 
från den 8 februari i år som har gått från riskvärde 2,0 till 6,0. Anledningen är 
bland annat det negativa utfallet i koncernen 2018 samt att kommunens 
nettokostnader stiger. Riskvärdesanalysen är också en anledning till att 
kommunen behöver effektivisera för att kunna möta de framtida 
investeringsbehoven. 

/".1) 

Utdrags best yrkande 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder under år 2020, med totalt 130 miljoner kronor samt 


att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna belopp 

motsvarande de belopp på de lån som förfaller till betalning. 


Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 


Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) och 

Solveig Oscarsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 


Jan Larsson (MP) yttrar sig utan att lämna något eget yrkande. 


Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 


Jli/1L
Utdragsbestyrka nde 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-29 33 

Kf § 26 
Ks §40 
Lu § 19 dnr ks2020-126 

Strategi vid epidemi och pandemi 

Säkerhetssamordnaren/säkerhetsskyddschefen och kommundirektören har 
överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Folkhälsomyndigheten höjde i början av mars i år riskbedömningen för 
coronaviruset Covid-19. I samband med det uppmanade Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, och Länsstyrelsen Örebro län kommunerna 
att uppdatera sina pandemiplaner. 

Kommunfullmäktige antog den 28 oktober 2009 en pandemiplan för Nora 
kommun. Vid översyn av planen framkom det att både formalia utifrån 
kommunstyrelsens antagna riktlinjer för styrdokument samt nya råd och 
förhållningssätt från olika myndigheter medförde så stora förändringar att 
ändringarna inte kan anses som revidering . 

Den föreslagna strategin vid epidemi och pandemi kommer att ligga till grund 
för arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner hos de olika verksamhets
områdena. Om strategin antas av fullmäktige ersätter den den tidigare 
pandemiplanen. 

Syftet med Strategi vid epidemi och pandemi är att övergripande beskriva 
hur kommunens arbete ska bedrivas i samband vid en epidemi eller pandemi 
för att klara av de uppdrag och det ansvara som åligger kommunen . 

Under utskottets behandling föreslår John SundelI (KO) att hänvisningar och 
förtydliganden till andra relevanta dokument kan skrivas in i noterna. Detta 
kommer att ske till dokumentet som ska behandlas av kommunstyrelsen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Strategi vid epidemi och pandemi med revidering enligt 
ovanstående. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Strategi vid epidemi och pandemi. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 27 
Ks § 28 
Su § 3 dnr ks2020-037 

Förslag till ändrade avgifter inom familjerådgivningen 

Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro 
län bedriver regionen familjerådgivn ing åt kommunerna enligt ett avtal som 
ingicks 1995 och reviderades 2009. Verksamheten är skatteväxlad . 

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för 
verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av av1alet och är 
juridiskt prövat. 

Den nuvarande avgiften är 150 kronor per besök och har inte justerats på 
20 år. Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i enlighet 
med Region Örebro läns förslag och meddela regionen sitt beslut. 
Regionens förslag är att avgiften höjs till 250 kronor per besök och att en 
avgift för uteblivna besök införs. 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ny avgift till familjerådgivning fastställs t ill 250 kronor per besök 

att avgift tas ut för uteblivna besök samt 

att förändringen till ny avgift träder i kraft 1 juni 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrka nde 
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Kf § 28 dnr ks2019-044 

Fyllnadsval: ny ersättare i samordningsförbundet i norra Örebro 
län, SOFINT, t.o.m 2022 

Kommunfullmäktige valde Boye Jonsson (NP) som ersättare i samordnings
förbundet på sammanträde den 26 februari 2020. Kravet för att vara ledamot 
i förbundet är dock at! vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige 
varför ny ersättare måste utses. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! som ny ersättare i SOFINT välja Anders Stigfur (NP). 

I Il ~ 

JilN I/~ n 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-29 

Kf§ 29 dnr ks2020-044 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ny ersättare välja David Stansvik (V) . 

..... , II A 
Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande 
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Kf § 30 

Delgivningar 

2020-03-19. Revisorerna - Granskning av kvalitetssäkring av HVB-hem och 
familjehem för placerade barn. (dnr ks2019-49S) 

2020-04-16. Revisorerna - Revisionsrapport över årsredovisning 2019. 
(dnr ks2020-093) 

2020-02-18. Revisorerna - Grundläggande granskning 2019. 
(d nr ks2020-100) 

2020-02-26. Nerikes Brandkår - Revisionsplan 2020. (dnr ks2020-114) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

1111/1{\ 

Protokollsutdrag tilliliEign 

Utdragsbestyrkande 
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2020-04-29 38 

Kf § 31 dnr ks2020-145 

Motion 3/2020 om utveckling av området omkring Karlsängskolan 

Jan Larsson (MP) överlämnar motionen. Motionären lämnar förslag på 
utvecklingsmöjligheter av området omkring Karlsängskolan. 

Motionären föreslår: 


att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en utveckling av 

Karlsängsomådet enligt motionens intension . 


Kommunfullmäktige beslutar 


att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


/ ,~ 

Utdragsbestyrka nde 

Protokollsutd rag till 



39 

NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-29 

Kf § 32 dnr ks2020-211?? 

Interpellation om Nora kommuns åtgärder för att stödja 
småföretag med anledning av Covid-19 

Jan Larsson (MP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit och vilka ytterligare åtgärder avser 
kommunen att besluta om för att stödja småföretag under rådande 
krissituation? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen på fullmäktiges 
nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Protokollsutdrag till 

U ö·(agsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

SidaSammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Kf § 33 

Interpellation om individnämndens protokoll 

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

Hur kommer det sig att hela protokollen från individnämndens samman
träden sekretessbeläggs? 

Hur kommer det sig att Nora kommun då inte anser att den grundlagsbefästa 
offentlighetsprincipen ska tillämpas? 

Individnämndens ordförande besvarar interpellationen på fullmäktiges nästa 
sammanträde, den 10 juni 2020. 

s n 

Utdragsbestyrkande 

402020-04-29 

dnr ks2020-212 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum Sida 

2020-04-29 41 

Kf § 34 dnr ks2020-227 

Fråga om Nora kommuns förmedling av brev från allmänheten till 
de förtroendevalda 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande. 

Ur medborgarperspektiv, som du som förtroendevald representerar, tycker 
du att det är en öppen och bra demokratiskt sätt att inte garantera med
borgarna den servicen att inte fä brev förmedlade dä de är speciellt riktade 
till pOlitiker och inte heller informera om att även denna post silas, vilket kan 
göra att alla adressater inte näs? 

Hur har du för avsikt att ändra pä detta och i sä fall pä vilket sätt? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan på fullmäktiges nästa 
sammanträde, den 10 juni 2020. 

J 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-04-29 42 

Kf§ 35 dnr ks2020-228 

Fråga om fortsatt hantering av "isbanan" 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande och kommunfullmäktiges ordförande. 

Har kommunen på något sätt kontaktat konkursförvaltare och fått garantier 
för att konkursförvaltaren inte säljer det som är avyttringsbart innan beslut 
tas i ful/mäktige ? 

Frågan har bol/ats under flera månader, vad är skälet till att den skjuts på 
ytterligare och när kommer frågan att lyftas i ful/mäktige ? 

Frågan besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde, den 10 juni 2020. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanttädesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-29 43 

Kf § 36 dnr ks2020-134 

Medborgarförslag 1/2020 om att det saknas gatubelysning i delar 
av Pershyttan 

Niklas Eliasson, Christina Salsjö och Malin Salsjö överlämnar medborgar

förslaget. 


Förslagsställarna föreslår: 


att det ska sättas upp mer gatubelysning i Pershyttans nedre vägområde. 


Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

111/ 
Protokollsutdrag till 

Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantr3desdatum Sida 

44Kommunfullmäktige 2020-04-29 

Kf § 37 dnr ks2020-223 

Medborgarförslag 2/2020 om vegansk kost 

Svante Broman överlämnar förslaget. 


Förslagsställaren föreslår: 


att vegansk kost ska ingå i kommunens specialkost. 


Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning . 

" 
 \ 
Protokollsutdrag till 

U ~ragsbestyrl<ande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Kf§ 38 

Medborgarförslag 3/2020 om jämställdhetsintegrering inom Nora 
kommun 

William Grönlund, Malena Fröjd och Sofia Flodman överlämnade förslaget. 

Förslagsställarna föreslår 

att Nora kommun omedelbart fattar beslut om att påbörja jämställdhets
integrering av hela den kommunala verksamheten samt 

att äldreomsorgen är först att jämställdhetsintegreras. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning . 

sign 

Utdragsbestyrkande 

452020-04-29 

dnr ks2020-252 

Protokollsutdrag till 



WINORA
.!:l KOMMUN 
Närvaro - och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 29/42020 
Ledamöter Narvarande Omröstning 

beslutande § 24 § § 
Ja Ner Avs Ja Ner Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson X X 

Jonas Akerman X X 

Ulla Bergström -
Ursula Steffensen X X 

Camilla Sörman -
Håkan Boman X X 

Eleonore Karlsson X X 

Kent Nilsson -

Anna Karlsson -

Anita Rundqvist -

Hans Knutsson -
M Tom Rymoen X X 

Bengt Svensson X X 

Håkan Kangert -
Eric Viduss -

Eiia Ahonen Pettersson X X 

SD Andreas Vidlund (-) -
Conny Alfredsson X X 

Birgitta Ahl -
Ove Göthlin (-) -

C Marita Simpson, 1:e vice ordf X X 

Susanne Forsberg X X 

Jöraen Sateraas -
LPO Pia-Maria Johansson X X 

Bengt Magnusson X X 

Maria Blomavist -
NP Lars-Erik Larsson -

Rutger Ahlbeck, 2: vice ordf -

Jan Rvlander X X 

V Camilla Andersson Larsson -

Therese Hoikkala Lindavist X X 

KO John SundelI X X 

L Biraitta Bora -
MP Jasmine Ivarsson -

S Per Andreasson , ordförande X X 

A!J-lf' 17 13 4 

ItWV5k< ~D 




IWNORA
i,;!, KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 29/42020 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstninq 
beslutande ej beslut

1924 l!l 9ande 
Ja Nei Avs Ja Nei Avs Ja Nei Avs 

S Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland (-) 

M Christer H~ggqvist 

Britt Alderholm 

Moroan Hedlund 

SD Vakant 

Vakant 

C Christer Gustavsson 

Sofie Semstrand 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandbera 

NP Gunnar Rosendahl (-) 

Anders Stiafur 

V Jonatan Tjäder 

Biörn Folkesson 

KD Gilite Rugerero 

Klas Enoholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X 

Petra Käller 

Antal 1 1 
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