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Kf § 1 dnr ks2018-085 

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

Länsstyrelsen har utsett Sami Hoikkala (S) som ny ersättare efter 
Fredrik Noren (S) som avsagt sig uppdraget. 

Justerares sign 

cY ~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 2 dnr ks2018-087 

Information från revisorerna 

Ingen information från revisorerna denna gång. 

Justerares sign 

~ 0et- Protokollsutdrag till 

lL--
Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 3 dnr ks2018-125 

Motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal inom 
skola, vård och omsorg 

Therese Hoikkala och Camilla Andersson Larsson (båda V) överlämnar 
motionen. 

Motionärerna föreslår: 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning . 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 4 dnr ks2015-400 

Arsrapport, beredningen för demokrati och uppföljning 

Beredningen har sammanträtt följande datum under 2017: 15 februari, 5 april 
och 29 augusti. Beredningen planerade att ha ytterligare ett sammanträde 
under 2017 men på grund av budgetbegränsningar fick mötet ställas in. 

Efter att beredningen lämnade slutrapport angående utveckling och 
hantering av medborgarförslag på kommunfullmäktige den 7 december 2016 
§ 172, har beredningen tagit sig an motionen om politisk lärling. Beredningen 
har också lagt ned ett omfattande arbete på att gå igenom den lista som 
finns på nora.se över de medborgarförslag som inte behandlats i fullmäktige 
och till administrativa chefen föreslagit åtgärder för att påskynda hanteringen. 

Beredningen har, i direktivet för beredningen, bland annat i uppdrag att 
utveckla formerna för medborgardialoger och ökat medborgarinflytande. 
I direktivet står att beredningen särskilt ska följa utvecklingen av inflytande
forum för barn och ungdomar i Nora kommun. Utifrån detta kallade 
beredningen bildningschefen till sammanträdet den 29 augusti för att få 
rapport om arbetet med inflytandeforum. 

Inflytandeforum är ett forum som hålls under en halvdag ca en gång per år 
där ungdomar i årskurs 4-9 ges möjlighet till inflytande i olika frågor. Bered
ningen diskuterade möjligheten att ha inflytandeforum en gång per termin 
istället för en gång per år för att öka eleverna möjlighet till återkoppling och 
inflytande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2016, § 69, att anse motionen om 
politisk lärling besvarad samt att överlämna förslaget till beredningen för 
demokrati och uppföljning. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att 
beredningen ska se över möjligheten att komplettera partistödet med 
utbildningsbidrag. 

Beredningen har under 2017 arbetat med frågan genom att diskutera på 
vilket sätt kommunen och politiken kan arbeta för att öka medborgarnas 
inflytande med särskild tonvikt på ungdomar och unga vuxna. Frågan om 
införande av politisk lärling och komplettering av partistöd med utbildnings
bidrag har ännu inte behandlats av beredningen. 

Beredningen har bjudit in folkhälsoteamet, genom utvecklingsledaren för 
barn och unga, till ett sammanträde för att lyssna in på vilket sätt kommunen 
arbetar med att möjliggöra deltagande för unga, 13-25 år, och hur man skulle 
kunna utveckla detta. 

Justerares sign k-- _ 

(0~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Beredningen har för avsikt att arbeta vidare med medborgarinflytande utifrån 
uppdraget med inriktning på unga. Närmast kommer beredningens arbete att 
fokusera på att se över på vilket sätt ungdomar ska kunna få inflytande i den 
politiska processen. 

Beredningen har initierat en frågeställning som behandlades på inflytande
forum den 9 februari 2018 nämligen "Hur kan ungas delaktighet i 
kommunens utvecklingsarbete öka och på vilket sätt kan det göras?". 
Aterrapport om elevernas åsikter på denna frågeställning kommer att delges 
beredningen. 

Beredningen planerar att gå vidare med följande punkter: 
• Politiken ska få kunskap om ungdomsgruppen 13-25 år i Nora. 
• Komma överens politiskt på vilket sätt ungdomar kan delta i den pOlitiska 

processen. 
• Få in ungdomsinflytandet i den centrala strukturen inom kommunen. 
• Utveckla inflytandeforum. 
• Titta på vilka andra forum som kan startas och på vilket sätt man kan 

använda nätet för att ge inflytande. 

Beredningen planerar att hämta kunskap från andra kommuner som infört 
politisk lärling för att få ta del erfarenheterna av detta. 

Beredningens fortsatta arbete under 2018 kommer att inriktas på att ta fram 
förslag på hur kommunen kan utveckla ungdomars möjlighet till inflytande i 
den politiska processen. 

Birgitta Borg (L), Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo) , Andreas 
Vidlund (SD) och Solveig Oscarsson (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Justerares sign 

LV ~ 
Protokollsutdrag tiJJ 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag 2/2017 om lekplats i Striberg 

Gunnar Ekman med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 
11 november 2017, § 100. 

Förslagsställarna föreslog: 

att kommunen anlägger en lekplats i Striberg. 

Sida 
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Kommunfullmäktige beslutade att överläman förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att i den budget som kommunfullmäktige antog den 13 december 2017, 
§ 123, ingår att anlägga en lekplats i Striberg och att det arbetet är på gång. 

Ordföranden föreslår därför att medborgarförslaget bifalls och därmed kan 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari och 
fullmäktige den 28 februari. 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag vilket bifalls. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förSlag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärandet yttrar sig Birgitta 
Borg (L) utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skotning 

Direktionen för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat 
ärendet den 17 november 2017, § 148. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i blanda annat Nora kommun att besluta om reviderad taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skrotning. 

Förbundet ser ett problem med långtidsuppställda fordon i kommunerna 
både ur ett trafiksäkerhets- och miljöperspektiv. Kostnaden för detta bör inte 
belasta kommuninvånarna utan finansieras i första hand av fordonsägaren 
och när det inte är möjligt, av fastighetsägaren. 

Kostnaden ska i de fall fordonet är uppställt på allmän platsmark betalas av 
fordonsägaren. Om fordonet är uppställt på kvartersmark ska en beställning 
från fastighetsägaren om att flytta fordonet lämnas till förbundet. Fastighets
ägaren står för kostnaderna för flytten av fordonet. 

Förbundet föreslår följande taxa för fordonsflytt, inklusive moms. Taxan 
föreslås gälla från och med den 1 mars 2018. 
B~rgning till uppsl~lIningsplals 
B~rgning rör skrotning 
B~rgning rör skrotning med TMA 
(energiupplagande skydd) 
Fordon uppsl~1It på uppst~lIningspfats 

2000 kronor 
2000 kronor 
2500 kronor 

50 kronor/dygn, max 90 dagar 

Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att taxan ska 
gälla från och med 1 april 2018 för att det administrativa arbetet med att 
färdigställa protokoll och justering ska hinnas med. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyreiens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning 
samt 

att taxan ska gälla från och med den 1 april 2018. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärandet yrkar Håkan Kangert (M) 
på att taxan för Bärgning till uppställningsplats, Bärgning för skrotning samt 
Bärgning för skrotning med TMA ska vara 100 kronor per tillfälle. Håkan 
Kangert yrkar också på att det inte ska vara någon dygnstaxa för Fordon 
uppställt på uppställningsplats. 

Helena Vilhelmsson (e) och Anna Karlsson (S) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag . 

Tom Rymoen (M) yrkar på återremiss för att utreda tidsfaktor innan insats 
sker, om det kan handla om egenmäktigt förfarande samt att tydliggöra 
betalningsansvaret. 

Birgitta Borg (L) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till återremiss
yrkandet. 

Hans Knutsson, Monica Sundberg (båda S) och Andreas Vidlund (SO) yttrar 
sig utan att framföra några egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärandet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att 
utreda tidsfaktor innan insats sker, om det kan handla om egenmäktigt 
förfarande samt att tydliggöra betalningsansvaret. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till arvodering till representanter från organisationerna i 
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet 

Representanter från organisationema som ingår i det kommunala handi
kapprådet och det kommunala pensionärsrådet har inte rätt till arvode från 
kommunen enligt det gällande reglementet för ersättning till kommunala 
förtroendevalda. 

Arvode har trots det betalats ut fram till juni 2016 då det uppdagades och 
utbetalningarna upphörde. 

Kommunalråden har dock tagit initiativ till att ett förslag tagits fram som 
innebär att representanter för organisationerna i handikapprådet och 
pensionärsrådet får rätt till arvode under mandatperioden 2014-2018. 

Kommunstyrelsens ordförande tog beslut i brådskande ärende i maj 2017 
att betala ut arvode till de närvarande representanterna för totalt sex 
sammanträden under perioden september 2016 till november 2017. Den 
totala summan för det retroaktiva arvodet blev ca 18 300 kronor. 
Finansieringen togs från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel 
år 2017. 

Förslaget som kommunfullmäktige ska ta ställning till är att bevilja arvode 
under 2018. Det är svårt att exakt beräkna hur stor summan för arvodet för 
2018 blir eftersom det beror på hur många som deltar på sammanträdena. 
Beräkningen för år 2017 är ca 12 600 kronor och då har mellan 13 och 17 
representanter deltagit. Det är rimligt att anta att summan för år 2018 blir 
ungefär på samma nivå som 2017. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att det är viktigt att det 
klart framgår vem som representerar respektive organisation för att arvode 
ska kunna betalas ut. 

Ordföranden föreslår att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organ isa 
tioner som ingår i råden och vilka personer som är utsedda att representera 
respektive organisation. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organisationer som ingår i 
råden och vilka personer som är utsedda att representera respektive 
organisation. 

Protokollsutdrag till 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att representanterna från organisationerna i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet har rätt till sammanträdesarvode under 
2018. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på 
att kommunchefen får i uppdrag att under 2018 göra en översyn av vilka 
andra rådande organ som kommunen är delaktig i. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på utskottets förslag men bifall till 
uppdragen om översyn. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Tom Rymoens yrkande och finner 
att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organisationer som ingår i 
råden och vilka personer som är utsedda att representera respektive 
organisation samt 

att kommunchefen får i uppdrag att under 2018 göra en översyn av vilka 
övriga rådande organ kommunen är delaktig i. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att representanterna från organisationerna i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet har rätt till sammanträdesarvode under 
2018. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

JUSCCSSign ~e- q Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) avslag på kommunstyrelsens förslag . 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

Sida 
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att representanterna från organisationerna i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet har rätt till sammanträdesarvode under 
2018. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 8 dnr ks2017 -538 

Svar på fråga om brandskyddsåtgärder 

Håkan Kangert ställde följande frågor till socialutskottets ordförande. 

Hur fortlöper beredningen av motion 212017 om brandsäkerhet hos brukare 
i hemtjänsten? 

När får jag svar? 

Har några brandskyddsåtgärder redan vidtagits, enskilt eller på systemnivå? 

Socialutskottets ordförande meddelade att frågorna besvaras på fullmäktige 
den 15 november. 

Under kommunfullmäktiges beredning av ärendet informerar ordföranden att 
då socialutskottets ordförande inte är närvarande tas svaret på frågan upp 
på kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Under kommunfullmäktiges beredning av ärendet informerar ordföranden att 
då socialutskottets ordförande inte är närvarande tas svaret på frågan upp 
på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2018. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar social
utskottets ordförande Jonas Akerman (S) frågan. 

Svar på motionen kommer att lämnas inom kort. 

Hemtjänsten genomför idag kartläggning och identifiering av brukare i 
riskzonen. Vid identifierad risk vidtas åtgärder, ofta information, men 
det finns exempel där mobilt sprinklerskydd installerats. 

Håkan Kangert yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 9 dnr ks2017-760 

Svar på interpellation om åtgärder för att minska arbetslösheten 
hos högskoleutbildade nyanlända 

Birgitta Borg (L) ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande på 
fullmäktige den 14 december 2017, § 140. 

Har någon planering påbörjats för den situation som uppstår från och med 
januari 2018? 

Finns det några planer på att initiera ett fastare samarbete med arbets
förmedlingen, utbildningsanordnare, regionen, universitetet och företagen i 
Nora i syfte att skapa möjligheter för nyanlända högskoleutbildade att få t ex 
praktik, nystartsjobb eller arbete inom områden som anknyter till deras 
yrkesbakgrund? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
nästa fullmäktige, i februari 2018. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvarar kommun
styrelsens ordförande interpellationen. 

Det är ett område som är mycket viktigt och aktuellt. Nyanländas etablering i 
det svenska samhället är en av vår tids absolut viktigaste utmaningar och 
kräver såväl stort kommunalt fokus som att det avsätts tillräckliga resurser 
för att kommunala insatser ska bli effektiva och funktionella. 

Nora kommuns utgångspunkt är att använda samma likvärdiga etablerings
modell för alla nyanlända. De individuella etableringsplanerna, som har sin 
utgångspunkt i individens förutsättningar, motivation och målsättningar, 
kommer sedan helt naturligt gestalta sig på många olika sätt. 

Från 1 januari 2018 ställs, som frågeställaren skriver, högre krav på individen 
att delta, engagera sig i och utvecklas i den egna etableringsprocessen. 
Kommunen avser att fortsätta att erbjuda individen ett gott och omfattande 
stöd i etableringsprocessen. Det sker genom utbildningsinsatser, information 
om möjliga vägar för utbildning och arbete, praktikplatser, bidrags
anställningar och vägledning in i det ordinarie arbetslivet. Den ökade 
betoningen av det egna ansvaret är emellertid något som den enskilde 
individen måste ta egen ställning till. 

Protokollsutdrag till 
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Nora kommun har idag en relativt välutvecklad och fungerande modell för 
etablering, men vi ser samtidigt stora behov av att vidareutveckla den utifrån 
en förändrad behovsbild. Samarbetet med arbetsförmedlingen, utbildnings
anordnare, universitetet och lokala företag kan i stort beskrivas som väl 
fungerande även om det alltid finns möjligheter att vidareutveckla och 
förstärka arbetet med samverkan och samarbete. 

Trelleborg har under de tio senaste åren utvecklat en ny modell för etablering 
på arbetsmarknaden, som inte minst omfattar utmaningen med att Trelleborg 
som kommun har många nyanlända. Trelleborgsmodellen har väckt stort 
intresse i hela landet tack vare att den uppvisar synnerligen goda resultat 
och vi kan nu se att det är många kommuner som följer efter. I vårt län har 
modellen från årsskiftet implementerats i Karlskoga kommun. 

I Nora har även ett förstudiearbete inletts för att undersöka möjligheten att 
införa modellen även i Nora kommun. Detta kommer vi politiker att få mer 
information om nu under våren 

Under perioden 2018-2020 deltar Nora kommun i ett ESF-projekt, "All-in", 
tillsammans med åtta andra kommuner. Projektet syftar till att vidareutveckla 
etableringsmodellen genom att införa delvis nya metoder och genom 
förstärkning av AME-organisationen. 

Praktiksamordningen inom AME-organisationen tar, i etableringsplanen, 
alltid hänsyn till den nyanländes bakgrund och i den praktiska utformningen 
av de insatser individen behöver i "stegförflyttningsprocessen". Utbildning 
och arbetslivserfarenhet är alltid viktiga delar i den kartläggning som föregår 
etableringsplanen. 

Birgitta Borg (L) tackar för svaret. 

Tom Rymoen (M) och Susanne Forsberg (C) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbeslyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Kf § 10 dnr ks2017-761 

Svar på interpellation om skötsel av kommunens idrotts
anläggningar 

Sida 

16 

Helena Vilhelmsson (e) ställde följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande på fullmäktige den 14 december 2017, § 141 . 

På vilket sätt "månar" socialdemokraterna om att fastigheterna ska 
skötas på bästa sätt? 

Vilka rutiner finns för att inventera, anmäla och åtgärda fel och behov som 
uppstår i fastigheter och verksamhetslokaler? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen besvaras på 
nästa fullmäktige , i februari 2018. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärandet besvarar kommun
styrelsens ordförande interpellationen. 

Naturligvis vill socialdemokraterna att alla våra fastigheter och verksamhets
Iokaler ska skötas på bästa sätt, någon annan ambition finns inte hos oss. 
Alla som vistas i våra lokaler ska ha en bra och säker miljö att vara i. Vad 
gäller våra verksamhetslokaler så ansvarar vårt kommunala fastighetsbolag 
för skötsel och underhåll. 

Nora kommun äger och förvaltar omklädningsrummen vid hockeyn. I alla 
kommunens och bolagets lokaler är det ett eget ansvar från de som brukar 
och hyr lokalerna att felanmäla uppkomna fel. 

Det finns ett färdigt förslag med bygglov beviljat på en tillbyggnad på ishallen 
som ska inrymma omklädningsrum. Det finns även ett rivningslov på 
befintligt omklädningsrum. Under det senaste året har vår fastighetstrateg 
sett till att rusta upp ett av omklädningsrummen för att det ska fungera den 
här säsongen ut. 

I slutet av förra året fick kommunen information om att Nora HG fått avslag 
från Allmänna arvsfonden på sin ansökan om bidrag till de nya omklädnings 
rummen. Detta blev förstås en stor besvikelse för styrelsen för Nora HG och 
ett bakslag från den planering som gjorts tillsammans med styrelsen och 
Nora kommun. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanttadesdatum Sida 

2018-02-28 17 

Samhällsbyggnadsutskottet fick information den 24 januari 2018 av tillväxt
och utvecklingschefen och fastighetsstrategen om situationen i lokalerna. 
Utskottet diskuterade hur man ska hantera och lösa situationen när det nu är 
en annan ekonomisk ram att förhålla sig till. 

Efter utskottsmötet behandlade kommunstyrelsen ärendet. Kommunchefen 
fick i uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare 1,4 miljoner till nya 
omklädningsrum vid ishallen. 

Några mer pengar kommer inte att investeras under 2018 i en byggnad med 
rivningslov. Anledningen är ett nybygge, som förhoppningsvis blir klart under 
2018, och där alla pengar kommer att satsas på något nytt, fräscht och 
hållbart. 

Beträffande underhåll och skador på elanläggningar i idrottshallen. I augusti 
2017 genomfördes en elrevisionsbesiktning i lokalen. Några anmärkningar 
på detta fanns inte från besiktningen enligt Nora Fastigheter. Elanläggningen 
var intakt. Doslocken är bäde limmade och skruvade sä man mäste använda 
kraft för att fä bort dem. 

Skador ska anmälas till bolagets felanmälan pä intranätet, via mail eller 
telefon. 

Helena Vilhelmsson (C) tackar för svaret. 

Tom Rymoen (M), Per Andreasson, Bror-Erik Israelsson, Camilla Sörman 
och Ulla Bergström (samtliga S) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-28 18 

Kf § 11 dnr ks2017-122 

Förslag att upphäva beslut om avsägelse och fyllnadsval till 
nämndeman 

Fredrik Noren har avsagt sig sina kommunala uppdrag vilket behandlades på 
fullmäktige den 13 december 2017. 

Av misstag behandlades även uppdraget som nämndeman och fullmäktige 
utsåg Margaretha Eriksson (S) som ny nämndeman. Fredrik Noren har dock 
meddelat att han inte har för avsikt att avsäga sig det uppdraget. 

Med anledning av detta föreslås att fullmäktiges beslut 2017-12-13, § 136, 
upphävs. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva beslut 2017-12-13, § 136, om avsägelse och fyllnadsval till 
nämndeman t.o.m 2019. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-28 19 

Kf § 12 dnr ks2016-025 

Fyllnadsval: ny ersättare i fullmäktiges beredning för välfärd 
t.o.m 2018 

Camilla Andersson Larsson (V) avsa sig uppdraget på fullmäktige den 
7 december 2016, § 201. Fullmäktige beslutade att godkänna avsägelsen 
men det fanns då inget förslag till ny ersättare. Därefter har ärendet inte 
behandlats i fullmäktige. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet konstaterar ordföranden 
att det inte heller vid dagens sammanträde finns ett förslag till ersättare till 
beredningen. Ärendet kommer därför att tas upp till behandling i fullmäktige 
när ett förslag till ersättare kan presenteras. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktige behandlar ärandet när ett förslag till ersättare kan 
presenteras. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2018-02-28 20 

Kf § 13 dnr ks2018-085 

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

Lisel Wulfstrand (S) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ersättare välja Margaretha Eriksson (S), Stenstorpsgränd 14, 
71333 Nora. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Kf § 14 dnr ks2018-085 

Godkännande av avsägelse som ombud till stämma med 
Hopajola t.o.m 2018 

Bo Vinnerås (S) har avsagt sig uppdraget. 

Sida 

21 

Ordföranden informerar att det inte finns något förs lag till nytt ombud. 
Ärendet kommer därför att tas upp på fullmäktige den 18 april 2018. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 

Protokollsutdrag till 



s 

v 

M 

C 

SD 

MP 

NP 

L 

KD 

LPO 

S 

Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 28/2 2018 
Ledamöter Narvarande Omröstning 

beslutande § & § 
Ja Nei Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson 1 

Margaretha Eriksson -
Per Andreasson 1 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 1 

Camilla Sörman 1 

Hans Knutsson 1 

Eleonore Karlsson 1 

Håkan Boman 1 

Ulla Bergström 1 

Bror-Erik Israelsson 1 

Anna Karlsson 1 

Enar Mobera -
Camma Andersson Larsson -
Björn Folkesson 1 

Therese Hoikkala 1 

Jan Larsson, (-l 1:e vice ordf 1 

Tom Rymoen 1 

Håkan Kangert 1 

Ewa Turesson 1 

Christer Haaanvist -
Helena Vilhelmsson 1 

Marita Simpson 1 

Susanne Forsbera 1 

Andreas Vidlund 1 

Ove Göthlin -
Conny Alfredsson 1 

Ruben Wickenhauser -
Monika Aune -
Bertil Roden -

Rutaer Ahlbeck -
Biraitta Bara, 2:e vice 1 

Jahn SundelI -
Pia-Maria Johansson 1 

Ulf Carlson, ordförande 1 
Antal 25 
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Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 28/2 2018 
Ersättare Närvarande Närvarande 

beslutande ej beslut-
9 I~ ande 

Ja Nej Avs Ja 

Anita Rundqvist 1 

Svenerik Werner 

Berit Elgström, 1 

Malak Rasuli 

Kjell Olov Ericson 

Jennika Landin 

Sam i Hoikkala 

Rickard Pettersson 

Ulrika Mooren 

Jan Forslund 

Henk Buraerino 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand 

Vakant 

Jasmine Ivarsson 

Petra Kaller 1 

Jan Rylander 1 

Lars-Erik Larsson 1 

Ulf Wilder 

Jens-Mikael Larsson 

Parisse Ekman 

Nils Holmbero 

Anna Berggren 

Göran Beraoren 

Antal 6 

OmröstninQ 

I~ 
Nei Avs Ja Nei Avs 
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