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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2019-05-08 31 

Kf§ 25 dnr ks2019-029 

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

Länsstyrelsen har utsett Christer Häggqvist (M) som ny ersättare efter Henrik 
Karlsson (M) som avsagt sig uppdraget. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-05-08 32 

Kf§ 26 dnr ks2019-122 

Information från revisorerna 

Ordförande i revisionen informerar om den uppföljning som gjorts av de 
ätta granskningar som genomförts under ären 2015-2018, enligt nedan. 

1. Granskning av handläggningsprocessen gällande ny förskola 
(förstudie) 

2. Biständshandläggning inom äldreomsorgen. 
3. Uppföljning av intern kontroll. 
4. Behörighet och loggkontroll. 
5. Uppföljningsgranskning, kommunens krisberedskap enligt lag om 

extraordinära händelser. 
6. Granskning av aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 är. 
7. Uppföljning av granskning sjukfränvaro och rehabilitering. 
8. Granskning av beredning av VA-taxor. 

Vid uppföljningstillfället äterstod rekommendationer för granskningarna 
2, 3 och 6. Revisorerna önskade svar av kommunstyrelsen pä ätgärder 
med anledning av revisorernas synpunkter. 

Kommunstyrelsen behandlade i april 2019 ett svar frän socialchefen, 
kommundirektören samt skolchefen med anledning av uppföljningen. 
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna svaret och överlämna det till 
revisorerna. 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2018 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och 
koncemredovisning för 2018 års verksamhet. Resultatet för kommunen är 
6,9 miljoner kronor och för koncernen - 2,6 miljoner kronor. 

Balansomslutningen uppgår till 423 miljoner kronor för kommunen och 
954 miljoner kronor för koncernen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2018 års 
bokslut. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig kommun
direktören. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att kommunstyrelsen tar fram 
indikatorer för samtliga målsättningar för att kunna bedöma målet 
"God ekonomisk hushållning" inför bokslut 2019. 

Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M), Jan Larsson (MP), Camilla 
Andersson Larsson M och Rutger Ahlbeck (N P) yttrar sig utan att 
framföra några egna yrkanden. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 28 dnr ks2019-083 

Revisionsberättelse för Nora kommun 2018 

Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för år 2018. 
Dessutom har utsedd lekmanna revisor i Nora Rådhus AB, Norabostäder AB 
och Nora Fastigheter AB granskat bolagens verksamheter för år 2018. 
Granskningen omfattar även den verksamhet som under 2018 bedrevs i de 
gemensamma nämnderna Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt 
Bergslagens Överförmyndarnämnd. 

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 6,9 miljoner kronor vilket är 5,1 miljoner högre än 
budget. Arets resultat är ca 1,1 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har revisorerna noterat ett 
antal awikelser mot kommunala redovisningslagen och god redovisnings
sed. 

Revisorerna bedömer att kommunens verksamheter i all väsentlighet 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt. Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna anser dock att den interna kontrollen bör förstärkas. Resultatet 
enligt årsredovisningen är förenlig med fullmäktiges finansiella mål. 

Vad avser verksamhetsmålen har ingen fullständig uppföljning gjorts 
vilket innebär att revisorerna inte kan bedöma måluppfyllelsen. 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 godkänns. Dessutom 
tillstyrker de ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och de enskilda förtroende
valda i dessa organ. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2018 samt 

att styrelser och nämnder samt förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2018. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 29 dnr ks2019-11 O 

Motion 3/2019 om koloxidbudget 

Jan Larsson (M P) överlämnade motionen. 

Motionären föreslår: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta koloxidbudget för Nora 
kommun med start budgetåret 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 30 dnr ks2019-228 

Motion 4/2019 om avknoppning av städ från Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

att majoriteten tar upp frågan med övriga kommuner i norra länsdelen och 
antingen enas om att knoppa loss städ från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen eller ändra i förbundsordningen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Kf § 31 dnr ks2019-229 

Motion 5/2019 om städ och utkörning av mat inom hemtjänsten 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar motionen. 

Motionären föreslår: 

att städuppgifter samt matlådeutkörning tas bort från hemtjänstgrupperna 
och löses på annat sätt. 

Kommunfullmäktige beslutade 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 32 dnr ks2019-113 

Fråga om välfärdsberedningens slutrapport 

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

Sida 

38 

Varför har inte välfärdsberedningens rapport, kallad Barn- och ungdomsplan, 
ännu kommit till kommunfullmäktige för beslut och när planeras rapporten att 
tas upp på fullmäktiges dagordning? 

Kommunstyrelsens vice ordförande besvarar frågan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 maj 2018. Kommunstyrelsen 
beslutade att inte yttra sig utan överlämna ärendet till kommunfullmäktige. 
Eftersom ärendet inte behandlats av fullmäktige ber hon fullmäktiges 
ordförande att se över detta. 

Jan Larsson, som vid den tidpunkten var förste vice ordförande i fullmäktige 
menar att ärendet måste ha "fallit mellan stolarna". 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att ärendet kommer att 
komma upp för behandling på nästa sammanträde. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 33 dnr ks2019-186 

Medborgarförslag 2/2019 om utveckling av sopsortering 

Tina Hassberg överlämnade förslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att det av komposterat matavfall utvecklas biogas som kan användas för drift 
av bussar och annan kommunal trafik samt 

att ett påbud ska gå ut om att alla fastighetsägare åläggs att se till att det 
finns tillräckligt med komposterings- och sopsorteringskärl. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-05-08 40 

Ks § 34 dnr ks2019-187 

Medborgarförslag 3/2019 om gaturenhålIare 

Tina Hassberg överlämnade medborgarförslaget. 

Förslagsställaren föreslog: 

att tjänster som gaturenhålIare ska införas och de ska förses med sop
kvastar, skyfflar och vagnar istället för de fossildrivna blåsapparater som 
används idag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 

2019-05-08 41 

Kf § 35 dnr ks2019-188 

Medborgarförslag 4/2019 om ängsblommor och bihotell på 
kommunal mark 

Tina Hassberg överlämnar förslaget. 

Förslagsställaren föreslår: 

att delar av lämplig kommunal mark ska upplåtas och besås med 
ängsblommor samt 

att det i anslutning till dessa områden sätts upp bihotell och att gamla 
murkna stammar blir liggande så att insekter kan leva i dem. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantfadesdatum Sida 

2019-05-08 42 

Kf § 36 dnr ks2019-253 

Medborgarförslag 5/2019 om vildblommor och örter på kommuna 
mark 

Sabine Engström, Malena Frööjd, Sofia Flodman och William Grönlund 
överlämnar förslaget. 

Förslagsställarna föreslår: 

att det i parker, längs strandpromenaden och på alla offentliga gräsytor 
sparas några kvadratmeter som reserveras för vildblommor och örter som 
gynnar insekter. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsutdrag till ( Ou erares sign fr \ () 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Sammantr3desdatum Sida 

2019-05-08 43 

Kf§ 37 dnr ks2019-254 

Medborgarförslag 6/2019 om kommunstyrelsens möten 

William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman överlämnar förslaget. 

Förslagsställarna föreslår: 

att alla beslut som minskar medborgarnas tillgång till den politiska och 
demokratiska processen i Nora, som exempelvis att stänga kommun
styrelsens möten för allmänhet och media, ska baseras på en grundlig 
medborgardialog , alternativt en folkomröstning. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2019-05-08 44 

Kf§ 38 dnr ks2019-0?9 

Interpellation och svar om bredbandsuppkoppling 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande angående bredbandsuppkoppling . 

"Hur ser uppkopplingen ut i våra byar (Järnboås, Östra sidan av Norasjön, 
As/Striberg och Dalkarlsberg) ? 

Östra sidan av Norasjön har så vitt vi kunnat förstå stött på problem lP only. 
Har många skrivna avlal med och som nu är låsta, samtidigt som inget 
händer. Vad gör kommunen för att hjälpa till och vilken tidsram finns? 

Hur ser Nora kommuns bredbandsstrategi ut? 

Kommer vi att nå målet att 95 % har minst 100 Mbtls 2020. 

Kommer vi att vara fullt uppkopplade 2025?" 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

"Förutom Östra sidan av Norasjön så är anslutningsgraden god och möjlighet 
till vidare anslutning också god. Här når vi procentmålet på 90 %. 

Kommunen för dialog med Telia och med länsstyrelsen. Men beslut om 
utbyggnad fattas av de privata aktörerna. Det är olyckligt att medborgare här 
har tecknat intresseanmälan med två olika aktörer då det begränsar varje 
aktörs möjlighet att nå lönsamhet. Aktörernas beslut till ombyggnad bygger 
stort på bidrag från länsstyrelsen. Där för både Telia, kommunchef och 
IT-chef en dialog på olika nivåer. Tidsram saknas. 

Hänvisar till den gamla IT-strategin antagen av kommunfullmäktige 
2009-04-29, utökning och förtydligande finns med i kommande Digitala 
Strategi. 

Målet kommer inte nås utan betydande insatser från kommun och 
länsstyrelse i form av bidrag för installation. Till dags datum har 91 % av 
hushållen möjlighet att ansluta sig 

Det kommer alltid vara svårt att nå de sista procenten, dvs de som ligger 
längst ut och som är svårast att nå geografiskt. Stort hopp kring kommande 
5g utbyggnad. Fiber till alla hushåll går inte att genomföra utan kraftiga 
bidrag och subventioner." 

Protokollsutdrag till 
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Pia-Maria Johansson (lPo) tackar för svaret. 

Jan Larsson (MP), Solveig Oscarsson, Anna Karlsson (båda S) och Andreas 
Vidlund (SO) yttrar sig. 

(1'1 ~es S;9
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Sammantrådesdatum Sida 

2019-05-08 46 

Kf § 39 dnr ks2019-1 09 

Interpellation och svar om att nå målen i majoritetens plattform 

Jan Larsson (MP) överlämnar följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande. 

"Hur ska majoritetspartiema kunna uppnå målen med AGENDA 2030, utifrån 
plattformen, utan att konkretisera vilka insatser som krävs? 

Hur tänker sig majoriteten, med dessa ambitioner i plattformen, att nå en 
ekonomi i balans inom tre år, samtidigt som vi har ett underskott på 
ca 35 miljoner och där begränsningarna har satts till att inte höja skatten?" 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

"Frågan om hur vi skall hantera Nora i framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv 
är ett mycket viktigt uppdrag till oss alla att aktivt delta i. Den målbild som 
majoriteten valt att förhålla sig till utgår från agenda 2030 - globala mål för 
hållbar utveckling. 

Då vi i dagsläget inte har personella resurser i administrationen för att jobba 
specifikt inom detta område så har vi valt att jobba med och utifrån det 
material och den kompetens som SKL har för att bryta ner agendan till en 
nationell, regional och lokal nivå. 

Kommundirektören har vid olika tillfällen deltagit i konferenser och tagit del 
av befintlig information i dessa frågor. 

Ett av de underlag vi kan använda oss av för att erhålla målbilder och 
statistik finns numera att ta del av i Kolada med specifika underlag för 
NORA, vilket är ett bra stöd att ta del av i vårt fortsatta arbete inom detta 
område. 

Som vi skriver i vår plattform - långsiktigt hållbar ekologisk, social och 
ekonomisk utveckling, präglad av ansvarsfull hushållning och varsamt bruk 
av naturen samt av mänskliga och materiella resurser - så är detta ändå ett 
prioriterat område som vi kommer att hantera budgetmässigt framöver. 

Uppgiften till verksamheterna är att just arbeta vidare ur detta perspektiv och 
att så långt som möjligt ställa om inom befintliga ramar. Digitaliseringsarbetet 
är ett annat område som kommer få stor inverkan i dessa sammanhang. 

Vi är redan på god väg inom ett flertal områden som exempelvis kost
organisation, folkhälsoarbetet, fordonspark mm. 

r\ 
Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-05-08 47 

Som sagt det är ett gemensamt ansvar för oss alla och vi kommer därför 
skapa teman i olika sammanhang för att brett föra konstruktiva dialoger i 
ämnet." 

Jan Larsson (M P) tackar för svaret. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Solveig Oscarsson (S), Camilla Andersson 
Larsson (V) och Birgitta Borg (L) yttrar sig. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 40 dnr ks2019-183 

Interpellation om Karlsängskolan 

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. 

Protokollsutdrag till 
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Interpellation och svar om mätning av drogförekomster i 
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Ove Göthlin (SO) överlämnar följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande med anledning av Sverigedemokraternas motion om mätning av 
drogförekomster i avloppsvattnet. 

Då man ställde sig positiv till motionen undrar undertecknad om någon 
mätning gjorts, då det gått 2,5 år? 

Om mätning gjorts, vad var resultatet? 

Vem har tagit del av resultatet? 

Om mätning inte gjorts, har man för avsikt att göra en mätning under 2019 
för att få en referenspunkt till droganvändandet i kommunen? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågorna enligt följande. 

"Det här är ett viktigt ämne som tas upp i interpellationen, och som resulterat 
tillsammans med andra skäl att göra olika sorters kartläggningar inom 
området droger och missbruk. Mätning av drogförekomster i avloppsvattnet 
är en av dessa åtgärder som kan bidra till kartläggningen. 

Frågan har därför lyfts in i agendan hos Nora Brå och bedöms där vara en 
viktig åtgärd. 

Provtagning utfördes under 2018-02-20 vid Nora reningsverk, och analys
resultat skickades till kommunen 2018-06-25 på grund av förseningar från 
laboratoriet. Samhällsbyggnadsförbundet har inte utvärderat resultatet då 
polisen skulle göra det. 

Efter att polisen tagit del av provsvaren så framkom det att underlaget var 
undermåligt. Man informerade på Noras BRA möten att det finns andra 
provmodeller som ger ett avsevärt mycket bredare resultat. Vi står därför i 
stånd att efter att få ta del av från polisen rekommenderade labb skicka en 
beställning via SBB för att få dessa utförda. Detta kommer att ske under ett 
eller flera tillfällen 2019-2020." 

Ove Göthlin (SO) tackar för svaret. 

Jan Larsson (MP) yttrar sig. 
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Förslag till ombudgetering av 2018 års investeringsprojekt till 
verksamhetsåret 2019 

Ekonomiavdelningen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Vid genomgång 
av 2018 års bokslut har förslag lämnats om att ombudgeteringar bör göras i 
2019 års budget. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jan Larsson (MP) 
och Tom Rymoen (M) utan att framföra några egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018, § 147, att ge kommun
styrelsens ordförande och vice ordförande i uppdrag att gå igenom listan 
med motioner och medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i oktober 
2018 och eventuellt komma med förslag på motioner och medborgarförslag 
som kan avskrivas. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande föreslår att följande 
motioner ska avskrivas. 

Motion 24/2012 om korttidsjobb för långtidsarbetslösa. Svenerik Nykvist (S) 
lämnade motionen på fullmäktige den 12 december 2012, § 227. Det 
motionären föreslår ingår i ordinarie verksamhet inom Tillväxt och utveckling. 

Motion 3/2014 om varuförsäljning på landsbygden. Gary Dybeck och Tom 
Rymoen (båda M) lämnade motionen på fullmäktige den 9 april 2014, 
§ 39. 

Motion 7/2014 om regelförenkling gentemot företag. Helena Vilhelmsson (C) 
lämnade motionen på fullmäktige den 11 juni 2014, § 85. Arbete med detta 
pågår i Näringslivsrådet. 

Motion 8/2014 om att lägga viss kommunal verksamhet till kvarteret 
Bryggeriet. Birgitta Borg, Ulf Wilder och Jens-Mikael Larsson (samtliga L) 
lämnade motionen på fullmäktige den 11 juni 2014, § 86. Förslaget ingår 
i majoritetens politiska plattform. 

Motion 8/2015 om undersköterskornas arbetsuppgifter som lokalvårdare. 
Håkan Boman (S) lämnade motionen på fullmäktige den 10 juni 2015, § 70. 
Arbetet med att se över detta pågår. 

Motion 9/2015 om trafikplan. Tom Rymoen (M) lämnade motionen på 
fullmäktige den 10 juni 2015, § 71. Arbetet är genomfört. 

Motion 4/2016 om åtgärder för drogmissbruket i Nora. Tom Rymoen (M) och 
Helena Vilhelmsson (C) lämnade motionen på fullmäktige den 18 maj 2016, 
§ 58. Förslaget ingår i majoritetens politiska plattform. 

Motion 8/2016 om turistapp. Håkan Kangert (M) lämnade motionen på 
fullmäktige den 28 september 2016, § 114. Ett arbete pågår med att ta 
fram en turistapp. 
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Motion 9/2016 om utredning av utskottsorganisationen. Håkan Kangert (M) 
lämnade motionen på fullmäktige den 7 december 2016, § 169. Arbete 
pågår. 

Motion 10/2016 om nya villatomter i centrala Nora. Tom Rymoen (M) 
lämnade motionen på fullmäktige den 7 december 2016, § 170. Arbete 
pågår. 

Motion 3/2017 om Huskurage. Helena Vilhelmsson (C) lämnade motionen på 
fullmäktige den 19 april 2017, § 18. Frågan hanteras i bostadsrådet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avskriva ovanstående motioner. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Under fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) på att 
motionen 8/2015 om undersköterskornas arbetsuppgifter som 
lokalvårdare inte ska avskrivas. 

Camilla Andersson Larsson (V) och Andreas Vidlund (SD) yrkar bifall 
till Birgitta Borgs ändringsyrkande. 

Tom Rymoen (M) Christer Gustavsson (C), Håkan Boman (S) och Jan 
Larsson (MP) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag 
med undantag för motion 8/2015 och finner att det bifalls. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avskriva föreslagna motioner med undantag för motion 8/2015. 
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HR-chefen har lämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade 
den 11 juni 2014, § 98, att anta bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda, OPF-KL. Fullmäktige beslutade om lokala 
avvikelser från Sveriges Kommuner och Landstings förslag på en punkt, 
dvs samordning av ekonomiskakt omställningsstöd under första årets 
betalning. Avvikelsen innebär att Nora kommun har en striktare tillämpning 
än i Sveriges Kommuner och Landstings förslag . 

För att Nora kommuns tillämpning ska finnas även i OPF-KL 18 behöver en 
justering göras från den lydelse som Sveriges Kommuner och Landsting 
föreslår enligt upprättat förslag från KPA Pension. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta OPF-KL 18 med lokal avvikelse. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jan Larsson 
(MP) och Tom Rymoen (M) utan att framföra några egna yrkanden. 

Komunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
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Under utskottets behandling av ärendet diskuterades bland annat minsta 
avstånd mellan den fasta bostaden/arbetsplatsen och sammanträdet när 
ersättning betalas och om ersättning ska betalas om möten hålls i annan 
kommun, t ex inom KNÖL. 

Utskottet enas om att kommundirektören ser över förslaget till kommun
styrelsens sammanträde den 3 april. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att i det reviderade förslaget som finns till dagens möte har begränsningen till 
ersättning inom Nora kommuns gränser tagits bort. Det med anledning av att 
Nora kommun har många samarbeten i organisationer som finns utanför 
kommungränsen. 

David Stansvik (V) yrkar bifall till det reviderade förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reviderat förslag till Reglemente för ersättning till förtroende
valda. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Andreas Vidlund 
(SO) och Solveig Oscarsson (S) på att ärendet återremitteras för att 
förtydligande i stycket om "arbetsplats och tillfällig bostad". 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
godkänns. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förtydligande enligt ovan. 
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Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Besöksfrekvensen 
ökade markant på Alntorps ö under säsongen 2018. Resenärerna till och 
från ön med båten Plaskus passerade 20 000 och den totala besökssiffran 
på ön översteg 20 000 eftersom flera besökare tog sig till ön med privata 
båtar. 

Avloppet på Alntorps ö är gammalt och underdimensionerat för den 
verksamhet och det antal personer som besöker ön. Det finns stor risk att 
avloppssystemet inte kommer att klara en lika hård belastning 2019 som den 
2018. Om avloppet slutar fungera har ön inga fungerande toaletter och 
verksamheterna måste stängas. Turerna med Plaskus måste ställas in och 
kommunen blir ersättningsskyldig till cafeverksamheten på ön. 

För att säkra säsongen 2019 och kommande säsonger behövs en ny pump
station med driftsövervakning. Den ska klara en eventuell utbyggnad av 
cafeverksamheten samt att de befintliga sommarhusen kan kopplas på 
ledningen. Det behövs också nya ledningar över Norasjön för vatten och 
spillvatten samt inkoppling i pumpstationen Strandstugan. Den totala 
kostnaden beräknas till 850 000 kronor. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 57 000 kronor för att finansiera 2019 års kapitalkostnad för 
investeringen samt 

att medlen anslås från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda åtgärder 
för 2019 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka investeringsbudgeten 2019 med 850000 kronor för nytt VA-system 
på Alntorps ö samt 

att avsätta 57 000 kronor per år i kapitalkostnad för anläggningen i 
kommande budgetar, utifrån en avskrivningstid på 15 år. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jan Larsson 
(MP), Tom Rymoen (M) och Kent Nilsson (S) utan att framföra några egna 
yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka investeringsbudgeten 2019 med 850 000 kronor för nytt VA-system 
på Alntorps ö samt 

att avsätta 57 000 kronor per år i kapitalkostnad för anläggningen i 
kommande budgetar, utifrån en avskrivningstid på 15 år. 
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Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat en skrivelse om förändrad 
mötesform för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Den nya majoriteten, dvs Socialdemokraterna och partierna i Alliansen, 
anser att det krävs en plattform för samtal mellan de politiska partierna. 
Kommunstyrelsen kan utgöra den plattformen under förutsättning att 
ledamöterna upplever att samtalssituationen känns förtrolig. Förslaget är 
därför att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten 
och media under innevarande mandatperiod. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige flyttar sina sammanträden till 
samlingssalen på Hagby ängar. Flytten innebär att det skapas utökade 
mötesytor mellan ledamöter och medborgare. Akustiken och belysningen är 
bättre för ledamöter och medborgare och på sikt ökar kanske förutsätt
ningarna för någon form av webbsändning. 

Ett förslag till kommunikationsplan har tagits fram för att kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige ska uppfylla sina utåtriktade roller. 

Följande aktiviteter föreslås i samband med kommunstyrelsens 
sammanträden. 

• Ett snabbprotokoll skrivs i samband med sammanträdena och publiceras 
genom olika kanaler. 

• Ett kort genomgång hålls av kommunstyrelsens ordförande för medierna 
på plats eller via telefon direkt efter sammanträdena. 

• Partiernas företrädare finns tillgängliga för medierna via telefon och deras 
kontaktuppgifter finns tillgängliga via nora.se. 

Ordföranden föreslår att Miljöpartiet, under mandatperioden med början på 
kommunstyrelsens sammanträde i maj, ska erbjudas en insynsplats i 
kommunstyrelsen med en ordinarie representant och en ersättare. Insyns
platsen innebär närvarorätt men inte yttranderätt eller förslagsrätt. 

Representanten och ersättaren har rätt till sammanträdesarvode samt rese
ersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst men inte inläsnings
arvode. För att kunna erhålla ersättning måste representanten och ersättaren 
vara utsedda och namngivna av Miljöpartiet. 
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Med ovanstående förslag måste kommunstyrelsens arbetsordning revideras 
samt reglemente för ersättning till förtroendevalda. 

Följande föreslås i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. 

I samband med fullmäktiges sammanträden i ny lokal på Hagby ängar 
erbjuds partiernas företrädare att, före sammanträdet, finnas på plats för 
frågor och samtal med kommunmedborgare under 30 minuter. Ersättning 
utgår till respektive utsedd och namngiven gruppledare. 

Information om det öppna mötestillfället sker via nora.se och sociala medier i 
samband med kallelsen till kommunfullmäktige. Partierna ansvarar själva för 
sitt deltagande. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och 
media under mandatperioden 2019-2022 

att ovanstående ska gälla kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 samt 

att medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens 
förfogandemedel. 

Lars-Erik Larsson (N P) reserverar sig mot beslutet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges 
befintliga ram samt 

att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt 
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V) 
avslag på utskottets förslag om att stänga kommunstyrelsens sammanträden 
från och med den 22 maj 2019. 

David Stansvik yrkar också på att insynsplatsen förutom närvarorätt även 
ska innebära yttranderätt. 
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Bertil Roden (NP), Bengt Magnusson och Pia-Maria Johansson (båda LPo) 
yrkar avslag på utskottets förslag. 

Birgitta Borg (L) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson och Bertil Roden yrkar på att kommunfullmäktige ska 
fatta beslut i ärendet. 

Jonas Akerman (S) föreslår ajournering i 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen. 

David Stansvik yrkar bifall till att kommunfullmäktige ska fatta beslut i 
ärendet. 

Conny Alfredsson (SO) yrkar avslag på utskottets beslut samt att kommun
fullmäktige ska fatta beslut i ärendet. 

Ordföranden föreslår en kort ajournering. 

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingen. 

Ordföranden meddelar att majoritetspartierna godtar att ärendet tas till 
kommunfullmäktige för beslut. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på David Stansvik yrkande om 
yttranderätt för insynsplatsen och finner att det avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som avslår David Stansviks yrkande röstar ja och den som bifaller detsamma 
röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit 
10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på avslagsyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den 
som avslår avslagsyrkandet röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet 
röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit 
10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen avslår avslagsyrkandet. 
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Ordföranden ställer också proposition på att ärendet ska föras till kommun
fullmäktige för beslut vilket bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och 
media under mandatperioden 2019-2022 

att ovanstående ska gälla från kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 
samt 

att medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens 
förfogandemedel 

att finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges 
befintliga ram samt 

att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt 
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda lPo), Bertil Roden (NP), 
Conny Alfredsson (SO) och David Stansvik (V) reserverar sig till förmån för 
avslagsyrkandet 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) i första hand på att ärendet ska återremitteras utifrån 
att organisationsutredningen inte är klar. 

I andra hand yrkar Pia-Maria Johansson avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

I tredje hand yrkar Pia-Maria Johansson på att ärenden som bedöms 
som extra känsliga läggs först eller sist på kommunstyrelsens samman
träde och att mötena då hålls stängda för allmänheten. Resterande del 
av sammanträdet är öppet. 

Camilla Andersson Larsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

Andreas Vidlund (SO) och Jan larsson (M P) yrkar i första hand på 
återremiss och i andra hand på avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Anna Karlsson, Solveig Oscarsson (båda S), Tom Rymoen (M) och 
Birgitta Borg (l) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Pia-Maria Johansson yrkar på att punkten om snabbprotokoll tas bort 
ur kommunikationsplanen. 

Jan Larsson yrkar på att ärenden ska hanteras enligt regeln kring 
minoritetsåterremiss, dvs att om 1/3 av ledamöterna begär det ska 
ärendet gå till kommunfullmäktige för beslut. 

Susanne Forsberg (C) yrkar på att fullmäktiges möten från och med 
den 1 juni i år ska starta kl 15.00. 

Camilla Andersson Larsson 0/) yrkar på ajournering. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter, kl 17.10-17.20. 

Efter ajourneringen återupptas förhandlingarna. 

Rutger Ahlbeck (NP) och Camilla Andersson Larsson (V) yrkar på 
återremiss. 

Camilla Sörman (S) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden ställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns. 
Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som 
anser att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Efter avslutad omröstning meddelas att kommunfullmäktige avgivit 
20 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar om 
minoritetsåterremiss enligt kommunallagen 5 kapitel 50 §. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av medlems
kommunerna tagit fram ett förslag till vattenförsörjningsplan. I arbetet att ta 
fram vattenförsörjningsplanen har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
haft ett nära samarbete med konsultföretaget Sweco. 

För att dricksvattenförsörjningen ska vara robust och tillgodose de behov 
som finns, både idag och i framtiden, krävs en långsiktig planering av mark 
och vattenresurser. Vattenförsörjningsplanen ska tydliggöra tillgången av 
vattenresurser för dricksvattenförsörjning och bedöma möjligheterna att 
anlägga reservvattentäkter för de vattentäkter som idag saknar det, Järnboås 
och Striberg. Vattenförsörjningsplanen ska vara ett politisk förankrat 
dokument och kunskapsunderlag för beslut. 

En reservvattentäkt innebära att man utreder vattnet och försäkrar sig om att 
vattnet går att använda som vattentäkt, i och med det kan vattnet skyddas. 
Lagstiftningen har blivit hårdare inom det området och därför är det bra att ha 
reservvattentäkter utpekade. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att Samhällsbyggnad Bergslagen även 
ska tittar på ytvatten, exempelvis Fåsjön, i vattenförsörjningsplanen och inte 
anta planen förrän det är gjort. 

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

Därefter ställer ordförande proposition på ursprungsförslaget och finner att 
det bifalls. 

Samhällsbyggnadsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg 
och Lindesbergs kommun. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Pia-Maria Johanssons yrkande 

Protokollsutdrag till 
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i vattenförsörjnings
planen även ska titta på ytvatten, till exempel Fåsjön. Planen ska inte antas 
förrän det är gjort. 

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg 
och Lindesbergs kommun. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Bertil Roden (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Bertil Roden lämnar en skriftlig reservation. 

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

Jan Rylander (NP) yrkar på att ytvatten ska vara med i vattenförsörjnings
planen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Jan Rylanders tilläggsyrkande. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Jan Rylander, Rutger Ahlbeck (båda NP), Andreas Vidlund, Conny 
Alfredsson, Birgitta Ahloch Ove Göthlin (samtliga SO), Pia-Maria Johansson, 
Bengt Magnusson och Maria Blomqvist (samtliga LPo) reserverar sig till 
förmån för tilläggsyrkandet. 
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Svar på motion 12/2014 om återbetalning av vägsamfällighets
avgift för permanent boende 

Pia-Maria Johansson (LPo) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 december 2014, § 155 överlämnat en motion till kommunfullmäktige. 

Motionären föreslog: 

att frågan om återbetalning av vägsamfällighetsavgift för permanentboende 
på landet, vilka uppfyller kraven för kommunalt bidrag, utreds. Syftet är att 
göra boende på landet mer attraktiva. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämnar därefter motionen till kommun
direktören. 

Kommundirektörens utredning: 

Konsekvenserna av höjning av det kommunala vägbidraget motsvarande 
vägavgifterna. 

Nora kommun har inte kännedom om vilka vägavgifter föreningar och 
samfälligheter tar emot från sina medlemmar och detta varierar säkerligen 
mellan olika år beroende på underhållsbehov, snömängd osv. 

Det kommunala vägbidraget för vägar med statsbidrag uppgår f.n. till 
ca 320 000 kr per år för ett sextiotal vägsträckor eller 10 procent aven 
beräknad genomsnittlig kostnad för vägunderhåll. Det statliga bidraget för 
dessa vägar utgör 60 procent aven beräknad genomsnittlig kostnad, 
f.n. 2,1 miljoner kronor per år. Om kommunen skulle höja bidraget till 
40 procent av den beräknade kostnaden skulle kommunens årliga kostnad 
öka med 1,1 miljoner kronor per år. 

Ett annat alternativ vore att kommunen tar över driften av enskilda vägar helt 
och hållet, då skulle också kostnaderna för administration tillkomma. 

Om det skulle leda till att fler bosätter sig på landsbygden om man inte 
behöver betala vägavgift är inte klarlagt. Ofta är fastighetspriserna lägre på 
landsbygden vilket förmodligen väl väger upp att man måste betala 
väg avgift. 

rA v~ ;:es sign c0~/ #~ Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en utredning med 
förslag på hur kommunalt bidrag motsvarande vägsamfällighetsavgiften för 
permanent boende fastighetsägare kan utbetalas. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Bertil Roden (NP) och 
Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att ärendet förs till kommunstyrelsen i syfte att ta 
fram en utredning med förslag på ett kommunalt bidrag motsvarande 
40 procent av vägsamfällighetsavgiften för permanent boende kan 
utbetalas. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johansson 
tilläggsyrkande och finner att det avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

Andreas Vidlund, Conny Alfredsson, Birgitta Ahloch Ove Göthlin 
(samtliga SO), Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson och Maria 
Blomqvist (samtliga LPo) reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 50 dnr ks2019-029 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Margaretha Larsson (SO) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 51 dnr ks2019-029 

Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 

Margaretha Larsson (SO) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige förrättade den 7 november 2019, § 98, val till kommun
styrelsen genom proportionellt valsätt. Därför kan inte fyllnadsval genom
föras och därmed kommer platsen som ersättare att vara tom. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 52 dnr ks2018-085 

Val aven revisor för Stiftelsen Ingrid Göthlins minne för tiden 
2019-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som revisor för stiftelsen välja Jan Kallenbäck (opol) , Stentorpsgränd 9, 
71333 Nora. 

09r 
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Val aven ledamot och en suppliant till styrelsen för 
Nora Rådhus AB för tiden 2019-2022 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta val enligt följande: 

Ledamot 

Solveig Oscarsson (S) 
Rådstugugatan 15 
71331 Nora 

Suppliant 

Tom Rymoen (M) 
Rättarvägen 30 M 
71330 Nora 

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag 
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Kf § 54 

Delgivningar 

2019-04-10. Revisorerna - Revisionsrapport över årsredovisning 2018. 
(dnr ks2019-083) 

2019-03-04. Revisorerna, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen -
Begäran om höjd budget för år 2019. (dnr ks2019-120) 

2019-04-10. Revisorerna - Grundläggande granskning 2018. 
(dnr ks2019-205) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 8/5 2019 
Ledamöter Nilrvarande Omröstning 

beslutande § 47 § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Solveig Oscarsson X X 

Jonas Åkerman -
Ulla Bergström X X 

Ulf Carlson -
Camilla Sörman X X 

Håkan Boman X X 

Eleonore Karlsson -
Kent Nilsson X X 

Anna Karlsson X X 

Anita Rundqvist X X 

Hans Knutsson X X 

M Tom Rymoen X X 

Bengt Svensson X X 

Håkan Kangert X X 

Renate Larssen X X 

Ture ÖsterberQ X X 

SO Andreas Vidlund §§ 27·54 X X 

Conny Alfredsson X X 

Margareta Larsson -
Ove Göthlin X X 

C Helena Vilhelmsson -
Susanne Forsberg, 1:e vice ordf X X 

Jörgen Silteraas -
LPO Pi a-Maria Johansson X X 

Bengt Magnusson X X 

Maria Blomqvist X X 

NP Bertil Roden -
Rutger Ahlbeck, 2:e vice ordf §§ 25-48 X X 

Jan Rylander §§ 25-48 X X 

V Camilla Andersson Larsson X X 

Therese Hoikkala X X 

KO John Sundeli §§ 25-38 X 

L Birqitta BorQ X X 

MP Jasmine Ivarsson -
S Per Andreasson, ordförande X X 

\[" 
Antal 16 10 
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NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 8/5 2019 
Ersättare Närvarande Närvarande Omröstninq 

beslutande ej beslut-
I & 47 1& 1& ande 

Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Ursula Steffensen X X 

Bror-Erik Israelsson 

Sofia Erlandsson X X 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg 

Abdo Hai Mohammad 

M Eric Viduss 

Eija Ahonen Pettersson 

Christer Häaaavist 

SO Birgitta Ahl X X 

Vakant 

C Marita Simpson 

Christer Gustavsson X X 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandbera X 

NP Lars-Erik Larsson §§ 25-26 X 

Joakim Vård 

V Jonatan Tjäder 

Biörn Folkesson 

KO Gilite Rugerero §§ 39-54 X X 

Susanne Lindholm 

L Ulf Wilder 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X 

Petra Kaller 

Antal 4 2 
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