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Kf§ 67 dnr ks2018-08S 

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

Länsstyrelsen har utsett Pierre Andersson (S) som ny ersättare efter 
Annelie Lundberg (S) som avsagt sig uppdraget. 
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Kf § 68 dnr ks2018-087 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen informerar om revisionens bedömning av delårs
rapporten per den 30 juni 2018. Revisorernas uppdrag är att bedöma om 
delårsrapporten är förenlig med de mål som fullmäktige beslutat om. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av rapporten, inriktad 
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen 
har genomförts enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Revisorerna bedömer att det inte finns några omständigheter som ger 
anledning att anse att kommunens resultat per den 30 juni 2018 inte är 
rättvisande. 

Kommunstyrelsens prognos för resultatet för år 2018 är negativt och sämre 
än budgeterat. Budgetunderskottet beror främst på att verksamhets
kostnaderna är högre än budgeterat och att skatter och generella statsbidrag 
är lägre än budgeterat. Progonosen för finansnettot är dock högre än 
budgeterat. 

Revisorerna bedömer att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2018. 
Det innebär att en åtgärdsplan, med tidplan, bör upprättas som innehåller 
vilka åtgärder som ska vidtas för att täcka hela underskottet. 

I budget för 2018-2020 fastställde fullmäktige fyra finansiella mål. I delårs
rapporten är prognosen att endast ett av målen kommer att uppnås. 

Kommunfullmäktige antog i budget för 2018-2020 tre övergripande mål för 
verksamheten. I revisionsberättelsen för 2017 påpekade revisorerna att det 
under en följd av år inte gått att följa upp måluppfyllelsen för samtliga 
verksamheter. 

I samband med den aktuella delårsrapporten har inte någon uppföljning 
kunnat ske av de verksamhetsmässiga målen eftersom det ännu inte finns 
några indikatorer. Revisorerna har därför inte kunnat bedöma om prognosen 
om målen för god ekonomisk hushållning uppnås för 2018. 

Arbete pågår med att ta fram indikatorer. Revisorerna förutsätter därför att 
det kommer att finnas beslutade indikatorer för de verksamhetsmässiga 
målen för 2018 och att de kan följas upp i samband med bokslutet 2018. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Kf § 69 dnr ks2018-399 

Interpellation om omorganisationen inom funktionsstöd 

Pia-Maria Johansson (LPo) ställer följande frågor till Jonas Akerman (S), 
socialutskottets ordförande. 

Pia-Maria Johansson är kritisk till att man lade fokus på stöd till enhetschef, 
tog bort gruppledarfunktionerna och centraliserade stödet till grupp
bostäderna. Kravet på högskoleutbildade enhetschefer har släppts trots krav 
från tillsynsmyndigheter. Istället för gruppledare har man infört samordnare 
som i många fall inte har högre utbildning än personalen på gruppboendena 

En utvärdering ska göras och en enkät har lämnats till personalgruppen 
där 47 svar har kommit in. 

• Nu när du fått enkäten och det är tydligt att målsättningen misslyckats, 
kommer ni då att återgå till att personalen få det nära stöd och 
kompetens som efterfrågas? 

• Om inte, varför och hur kommer ni att hantera den omfattande kritiken mot 
enhetschefemas osynlighet och samordnamas icke önskvärda centrala 
roll? 

• I enkäten framgår att man flyttat brukare för att samordna målgrupper 
men sedan frångått detta och återgått till blandade grupper. Vad var 
tanken från början och vad är skälet till att man ändrat sig? 

• Har ni sett över möjligheten att ta hem brukare som vi idag har extemt 
placerade för flera miljoner och samordnat med vårdkrävande brukare på 
hemmaplan? 

• Har ni börjat "stegförflytta" brukare som idag bor på gruppbostäder i 
kommunen och som klarar av ett mer självständigt boende? 

Fullmäktiges ordförande meddelar att interpellationen besvaras på nästa 
fullmäktigemöte, den 7 november 2018. 
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Kf§ 70 dnr ks2018-398 

Interpellation om Allaktivitetshuset 

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

Pia-Maria Johansson är kritisk till hur hanteringen av processen med 
Allaktivitetshuset har gått till och bristen på information och förankring med 
politiken. 

• Är det så att informationen ovan i samband med budget legat till grund för 
överenskommelsen med Jarola? 

• Vad är skälet till att det inte finns en förtida uppsägningsklausul och vem 
bär ansvaret för att det inte finns det? 

• Vad tänker ni göra åt detta? 

• Av vilket skäl har man betalat 325 000 kronor för månaderna april-juni 
(full hyra Etapp 1) om lokalerna var besik1igade först till 1 juni 2018, som 
uppges i mail 2018-08-08 från Lars Skoghäll (även om man fick tillträde 
tidigare och påbörjade flytt)? 

• De 15 000 i månaden man betalat sedan augusti 2017, vad har man fått 
för dessa pengar? 

• I kommunfullmäk1ige beslutades följande i samband med antagande av 
budget 2018 och ekonomisk plan för åren 2019-2020:"Att godkänna 
upprättat förslag till allmänna regler för den ekonomiska planeringen med 
tillägg: Innan projek1 påbörjas eller inköp vidtas ska startrapport upprättas 
och godkännas av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäk1ige". 
Varför har detta inte skett? 

• I "Sammanställning över budgetramsförändringar gällande verksamhets
året 2018 och planåren 2019-2020" finns inte Allak1ivitetshusets kostnader 
med, vad är skälet till det? Hur skall projek1et finansieras? 

• Som det ser ut idag rik1ar sig endast någon enstaka verksamhet som finns 
i lokalerna mot ungdomsidrott (som var syftet med allak1ivitetshuset). Vilka 
andra verksamheter som rik1ar sig mot ungdomsidrott kommer att kunna 
få utrymme i lokalerna utan fortsatt anpassning? 

Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen vid fullmäktiges 
nästa sammanträde, den 7 november 2018. 
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Svar på medborgarförslag 14/2015 om att Skolparkens träd ska 
skyltas med namn 

Cia P Glaad överlämnade förslaget på fullmäktige den 14 oktober 2015, 
§ 106. 

Förslagsställaren föreslog: 

att Skolparkens alla sorters träd ska skyltas upp med namn. 

Kommunfullmäktige beslutade at! överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet lämnade därefter förslaget till kommun
chefen för att besvara detsamma. 

Kommunchefen överlämnade i juli 2016 förslaget till dåvarande Bergslagens 
Kommunalteknik för yttrande. Direktionen behandlade ett förslag till yttrande 
november 2016. 

Anders Wedbergsparken, det officiella namnet på parken, anlades och 
donerades 1868. Många av dagens träd är alltså mellan 140 och 150 år 
gamla. Trädbeståndet har förändrats under åren och alla sorter som 
planterades är inte dokumenterade. Det återstår arbete på plats i parken 
med at! bestämma sort på träden och därefter arkivarbete. 

Parken har genomgått en förändring på grund av almsjuka. Samtliga almar 
kommer att fällas inom de närmaste åren. Frågan om det ska planteras nya 
tas upp när samtliga almar är fällda. 

Det finns två alternativ till skyltning enligt kommunalförbundet. Man kan 
märka upp varje enskilt träd eller sätt upp en tavla med information om 
träden i parken. 

En märkning på träden är tydligare men infästningen kan skada träden. En 
tavla kan informera om övrigt i parken såsom toaletter, lekpark och annat. 

Bergslagens Kommunalteknik beräknade då kostanden för inventering av 
arkivhandlingar och fältarbete till 20 000 kronor samt informationstavla med 
karta över parken, 40 000 kronor. 

I parken växer ca 75 träd. Kostnaden för individuell skyltning uppgår till 
ca 800 kronor per träd. Total kostnad för skyltning ca 60 000 kronor. 

Drift och underhåll ca 10 000 kronor per år. 
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Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Utskottet enas också om att ge kommundirektören i uppdrag att till kommun 
styrelsens sammanträde den 12 september kontakta Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen och höra efter om de kan genomföra arbetet med 
skyltning av träden i år. Om så är fallet kan kostnaden tas ur kommun
styrelsens förfogandemedel. I annat fall ska ärendet tas med i arbetet med 
budget för 2019. 

Ledningsutskottet beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag enligt ovan. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommun
direktören att hon varit i kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen och att de meddelat att de inte kan genomföra arbetet med 
skyltning av träden i år. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Tom Rymoen (M), Lars-Erik Larsson (NP), 
John SundelI (KO), Monica Sundberg (S), Birgitta Borg (L) och Helena 
Vilhelmsson (e) yrkar bifall till utskottets förslag om bifall till med borgar
förslaget. 

Ove Göthlin (SO) yrkar avslag på förslaget. 

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget samt 

att ärendet tas med i 2019 års budgetarbete. 

Ove Göthlin reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ove Göthlin (SO) yttrar sig utan att framföra något eget yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget samt 

att ärendet tas med i 2019 års bUdgetarbete. 
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Svar på interpellation om nya Karlsängskolan 

Håkan Kangert (M) ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
på fullmäktige den 13 juni 2018, § 44, med anledning av fullmäktiges beslut 
att bygga ny högstadieskola. 

Den finansieringsplan som redovisades för kommunstyrelsen visar att det 
inte finns tillräcklig finansiering för att fullfölja bygget. Det saknas 
ca 200 miljoner kronor. 

Hur ska investeringsplanerna för perioden 2018-2020 finansieras? 

Den nya skolan är ett stort och komplicerat projekt såväl tekniskt, ekonomiskt 
som administrativt. Dessutom ska kommunen även bland annat investera i 
ombyggnad av Tullbackagården, Hagbydammen, kvarteret Rosen samt 
reningsverket. 

När det gäller skolan är Nora kommunkoncern både byggherre och framtida 
hyresgäst. 

Hur kommer samspelet och styrningen av projektet att gå till? 

Har Nora kommun och Nora Fastigheter såväl den kompetens och lednings
kapacitet som fordras? 

Hur kommer de politiska organen att involveras i styrning och besluts
fattande? 

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kommunen och fastighetsbolaget? 

Hur kommer det faktum att det finns skyddsrum under den nuvarande skolan 
att påverka utformning och kostnader? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att hon besvarar interpellationen 
på fullmäktiges möte den 26 september 2018. 

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

"Den framtida investeringsplanen är en fråga som diskuterades på budget
beredningsgruppen i mars i år och i kommunstyrelsen samma månad. Det 
stämmer att vi har ett begränsat låneutrymme, det var därför vi diskuterade 
om vi skulle sätta en högsta ram för vad den nya skolan max skulle få kosta. 
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I den första presentationen av nybyggnationen var summorna betydligt 
högre. Beslutet i fullmäktige i april i år blev att investeringsutrymmet är max 
360 miljoner för en ny högstadieskola. 

Låneförutsättningar enligt Kommuninvest 
• Nora kommun har en nuvarande nettokoncernskuld på 88 tkr/inv. 
• Limitgränsen enlig Kommuninvest är 131 tkr/inv. 
• Förväntat antal invånare 2018-11-01 10747 
• Nuvarande nettokoncernskuld enligt Kommuninvest 947 756 tkr 
• Skuldnivå utifrån Limitgräns enl. Kommuninvest beräkningar 1 407 857 tkr 

Låneutrymme utifrån kända faktorer 460 101 tkr 
• Nya Kar/sängen 360 000 tkr 
• Aterstående låneutrymme enligt Kommuninvest 100 101 tkr 

• Nora kommuns likviditet 117 346 tkr 

Framtida investeringar som diskuterats 
• Länspendeln 90 000 tkr 

• Hagbydammen? 
• Reningsverket? 
• Äskningar från SBB ? 
• NOBO ombyggnad TBG borgen 80 000 tkr 
• NOBO 12 lägenheter Tallen borgen 25000 tkr 

Hur framtida investeringsplanen kommer se ut ska nu diskuteras på budget
beredningen den 10 oktober. Kommunen har ett begränsat låneutrymme 
samt begränsningar i finansiering av driftkostnadsökningar i samband med 
nya investeringar, men inte där VA-kollektivet svarar för finansieringen, men 
det påverkar låneutrymmet. 

Det vi ser som ligger närmast i tid är ombyggnation av reningsverket. En del 
av övriga framtida investeringarna är beroende på vilka beslut som tas i 
Region Örebro Län. 

I den tidsplan som vi har fått presenterad så kommer skolan att stå klar 
2022-23. Vad gäller perioden 2018-2020 så kommer inte någon skola vara 
färdigbyggd men processen är igång. Till kommunstyrelsen den 24 oktober 
kommer Nora Fastigheter, som fått uppdraget att genomföra projektet, att 
presentera hur det fortsatta arbetet är tänkt. 

Det är viktigt att kommunstyrelsens ledamöter är uppdaterade på hur 
projektet fortlöper, precis som du efterfrågar. 
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Projektet är omfattande och ett kvalificerat projekt där Nora Fastigheter inte 
har resurser att genomföra projektet med befintlig organisation utan kommer 
att vara i behov av att tillföra externa resurser och kompetens till projektet. 

För projektet kommer det att sättas en gemensam projektorganisation som 
kommer att bestå av representanter från både Nora Fastigheter och Nora 
kommun. Under projektet kommer det att finnas vissa beslutspunkter där det 
blir aktuellt med pOlitiska beslut. 

På kommunstyrelsen den 24 oktober kommer vi alt kunna få mer svar och 
ställa frågor till Nora Fastigheter. 

Vad gäller omsorgsboendet så är det ingen investering, då Region Örebro 
Län Fastighetsbolag står för lånen. Men en driftsökning kommer det att 
innebära. När i tid det kommer att ske är svårt alt säga idag då inga beslut är 
tagna ännu. 

Frågan om skyddsrum är inte klarlagd. Nora Fastigheter har ansökt om 
avveckling av skyddsrummet och inväntar svar från MSB". 

Håkan Kangert tackar för svaret. 

Jan Larsson (-) och Camilla Andersson Larsson 0/) yttrar sig. 
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Revideringen av reglerna för partistöd sker med anledning av den nya 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. 

I den nya kommunallagen är bland annat kapitelindelningen förändrad. 
I den tidigare lagen fanns delen om partistöd i kapitel 2 och i den nya finns 
den i kapitel 4. Det innebär att kapitel- och paragrafhänvisningarna i reglerna 
måste anpassas till nya lagen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslåt kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat reviderat förslag till regler för partistöd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd. Reglema utgick från kommunallagens bestämmelser 
om partistöd. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens 
utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen bifogas redovisningen. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till 
att synliggöra partie m as överväganden så att de blir tillgängliga för med
borgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med 
att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år, 
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskaningen gäller partistödet för år 2017. Redovisning och 
granskningsrapport har inkommit från Liberalerna, Norapartiet, Sverige
demokraterna, Miljöpartiet de gröna i Nora, Vänsterpartiet, Centerpartiet, 
Nya Moderaterna och Socialdemokraterna. Påminnelser har skickats till 
Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende. 

Under utskottets behandling av ärendet informeras om att samtliga partier 
lämnat granskningsrapport. 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Larsson (-) 
på att ordföranden ska fråga fullmäktige om Kristdemokraterna och 
Landsbygdspartiet oberoende ska få partistöd för 2019 trots att de inte 
lämnat redovisning och granskning i tid. 

Ordföranden ställer proposition på Jan Larssons yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet 
oberoende ska få partistöd för 2019. 

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och John SundelI (KO) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv. 
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Aktualisering av Nora kommuns borgensförbindelse, regress
avtaI och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Ekonomichefen har lämnat en skrivelse i ärendet den 17 augusti 2018. 
För att Kommuninvest i sin upplåning på lånemarknaden ska få bästa möjliga 
kreditvillkor finns det i Kommuninvest ekonomiska förenings stadgar villkor 
för medlemskap. Detta innebär att samtliga medlemmar ska ansvara solida
riskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förbindelser. Det 
sker genom en separat tecknad borgensförbindelse. Samtliga medlemmar 
har tecknat borgensförbindelse. Nora kommun tecknade sin borgens
förbindelse den 7 maj 1993 och kommunfullmäktige har bekräftat densamma 
genom beslut den 28 oktober 2009, § 114. 

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt endast i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Nora kommuns 
borgensåtagande löper ut inom kort. 

Borgensförbindelsen är ett av villkoren för medlemskap i Kommuninvest 
ekonomiska förening och har stor betydelse för Kommuninvests verksamhet. 
Det är därför viktigt att fullmäktige i Nora kommun, innan giltighetstiden löper 
ut, fattar ett nytt beslut som bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande 
gäller. Därefter ska en separat bekräftelse av borgensförbindelsen under
tecknas. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en 
tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest. Man har också tecknat ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat, dvs garantiavtal. Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Kommuninvest och viktiga för Kommuninvests verksamhet. 

Nora kommun undertecknade regressavtalet och garantiavtalet den 
11 oktober 2011. Dessa avtal riskerar också att bli ogiltiga efter tio år och 
måste därför, inom denna tid, bekräftas på samma sätt som det som gäller 
för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har det beslutats att det ska hanteras på 
ett gemensamt sätt för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och 
garantiavtalet ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt 
behöver bara en bekräftelse göras som omfattar såväl borgensförbindelsen 
som avtalen. 
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För att enlighet ska uppnås föreslår Kommuninvest att samtliga kommuner 
fattar följande beslut. 

"Att Nora kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 
1993, vari Nora kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Nora kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

Att Nora kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Nora kommun 
den 11 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens
förbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Nora kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Nora kommun 
den 11 oktober 2011, vari Nora kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, att för 
kommunens räkning, underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut. " 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

enligt Kommuninvests ovanstående förslag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Förslag till revidering av Finanspolicy för Norabostäder AB och 
Nora Fastigheter AB 

Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB har överlämnat ett förslag till 
reviderad finanspolicy för bolagen. Revideringen gäller delegation av ansvar 
för bolagens VD. 

Bolagen har behandlat ärendet på styrelsesammanträden den 26 april 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa upprättat förslag till finanspolicy för Norabostäder AB samt 
Nora Fastigheter AB. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-juni 2018 med 
helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 21 702 000 kronor för 
perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2017 som 
uppgick till 10 433 000 kronor. Prognosen för helåret 2018 pekar på ett 
negativt resultat med 7 713 000 kronor. Det innebär ett budgetöverskridande 
på 9 536 000 kronor. 

De stora negativa budgetawikelserna finns inom hemtjänsten, särskilt 
boende, funktionsstöd, individ- och familjeomsorgen samt integrations
verksamheten. Generellt beror det på ökad efterfrågan och vårdtyngd inom 
verksamheterna. 

Kommunernas revisorer granskar rapporten den 3 september 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ekonomichefen 
om att efter revisorernas granskning har delårsrapporten reviderats med en 
uppgraderad skatteprognos. 

Prognosen för helåret 2018 pekar därför på ett negativt resultat på 
10 373 000 kronor. Detta innebär ett budgetöverskridande på 
12 196 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Rutger Ahlbeck 
(NP) på att den åtgärdsplan som revisorerna ber att få av kommunstyrelsen 
ska delges kommunfullmäktige. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Rutger Ahlbecks yrkande. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att fullmäktige ska föreslå kommun
styrelsen att utskotten ska följa upp ekonomin vid varje sammanträde. 
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Solveig Oscarsson (S), Camilla Andersson Larsson (V), Jasmine Ivarsson 
(Mp), Tom Rymoen (M), Jan Larsson (-) och Birgitta Borg (L) yttrar sig utan 
att framföra några egna yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt de två 
tilläggsyrkandena och finner att de bifalls. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna 

att den åtgärdsplan som revisorerna ber att få av kommunstyrelsen ska 
delges kommunfullmäktige samt 

att föreslå kommunstyrelsen att utskotten ska följa upp ekonomin vid varje 
sammanträde. 
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Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Fullmäktiges presidie har överlämat ett förslag till revidering av arbets
ordningen för fullmäktige. Revideringen har gjorts för att få en snabbare 
hantering av processen för svar på interpellationer. Det innebär att en 
interpellation kan överlämnas och besvaras på samma sammanträde. 

En interpellation överlämnas oftast till fullmäktige när en fråga är aktuell. Med 
gällande regler besvaras interpellationen på nästkommande sammanträde. 
I bästa fall dröjer det en månad till nästa fullmäktige men vid årsskiftet och 
vid sommaruppehållet kan det ta mycket längre tid innan svaret behandlas 
av fullmäktige. 

I övrigt har arbetsordningen anpassats till den nya kommunallagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

at! anta upprättat förslag till revidering av arbetsordning för kommun
fullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Birgitta Borg (L), 
Solveig Oscarsson (S) och Håkan Kangert (M) utan att framföra några egna 
yrkanden. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag . 
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Kommunens upphandlare har överlämnat ett förlag till policy för hållbar 
upphandling. 

Upphandlaren har tagit fram ett separat dokument för riktlinjer och ett 
separat dokument för policy. Den nu gällande policyn är från 2013. 

Förslaget till policy har bearbetats dels för att samstämma med övriga 
kommuner i norra Örebro län, inom KNÖL-samarbetet, dels för att matcha 
den nationella upphandlingsstrategin och att den ska utformas enligt 
kommunens antagna riktlinjer för styrdokument. 

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar 
till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det första inriktnings
målet, Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, är 
det övergripande målet. Övriga sex inriktningsmål är vägarna till det över
gripande målet. De beskriver vilka delar som behöver ingå för att det 
offentliga köpet ska bidra till att utveckla den offentliga verksamheten. 
Nora kommuns nuvarande policy har av förklarliga skäl inte identifierat detta 
i den tidigare policyn. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att det i beslutet 
ska framgå att policyn även gäller de helägda bolagen. 

Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättad policy för upphandling för Nora kommun samt de helägda 
bolagen Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att ärendet återremitteras för att arbeta om policyn så att den blir 
mer företagarvänlig och att den stäms av med företagarna. 

Ove Göthlin (SO), Lars-Erik Larsson (NP), Tom Rymoen (M) och John 
SundelI (KO) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Hans Knutsson och Monica Sundberg (båda S) yrkar bifall till utskottets 
förslag . 
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Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition 
föreslås och godkänns. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja 
och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej . 

Efter avslutad omröstning framgår att kommunstyrelsen avgivit 9 ja-röster 
och 6 nej-röster. Ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och finner att det bifalls 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till policy för upphandling för Nora kommun samt de 
helägda bolagen Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. 

Pia-Maria Johansson, lars-Erik larsson och Ove Göthlin reserverer sig till 
förmån för återremissyrkandet. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pi a-Maria 
Johansson (lPo) på att ärendet återremitteras för att omarbeta policyn till att 
mer stödja det lokala näringslivet och att alla skall-krav ses över. 

John SundelI (KO), Håkan Kangert, Tom Rymoen (båda M) och Rutger 
Ahlbeck (N P) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Jasmine Ivarsson (Mp) yrkar på att den lokala dimensionen ska vara 
proportionell, att meningen om livscykelperspektivet ska tas bort samt att 
sista raden i stycket om resursanvändning förtydligas. 

Jasmine Ivarsson yrkar också på att upphandlingsprocessen ska kunna bidra 
till ett levande lokalt näringsliv där upphandlingen utformas inom gällande 
lagstiftning så att små leverantörer kan delta i anbuden. 

Hans Knutsson, Camilla Sörman (båda S), Camilla Andersson larsson 0/) 
och Birgitta Borg (l) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Jan Larsson (-) och Solveig Oscarsson (S) yttrar sig utan att framföra några 
egna yrkanden. 

Kommunfullmäktige ajourneras under 10 minuter. 

Efter avslutad ajournering återupptas ärendet. 
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Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Följande omröstningsproposition föreslås 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 
18 ja-röster och 13 nej-röster. 

Enligt 5 kapitlet, 50 § kommunallagen ska ett ärende återremitteras om det 
begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera förslaget till policy för upphandling för att omarbetas till att 
mer stödja det lokala näringslivet och att alla skall-krav ses över. 
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Den administrative chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Ett förslag 
till bostadsförsörjningsplan har arbetats fram. Planen är avsedd att utgöra 
riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag om kommunernas bostads
försörjningsansvar (2000: 1383). 

En förutsättning för att "statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018" ska 
beviljas är att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för bostads
försörjning under september månad 2018. 

Förslaget har skickats för samråd till grannkommunerna, Region Örebro län 
och Länsstyrelsen. De inkomna yttrandena har beaktats i planen. Bland 
annat har ett nytt stycke på sidan 14 kommit till "Sammanfattande 
kommentar om marknadsförutsättningarna". 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Bostadsförsö~ningsplan 2018-2022. 

Ove Göthlin (SO) deltar inte i beslutet. 

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

Jan Larsson (-) yrkar på et! tillägg under rubriken "Mål för bostadsbyggandet 
och utveckling av bostadsbeståndet" enligt följande: Strategi för hållbart och 
klimatsmart byggande genom träbyggnadsstrategi. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till Jan Larssons yrkande. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att detaljplaneringen för Christineiund 
tas bort eftersom området som planeras är åkermark och används aktivt. 

Birgitta Borg (L) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons ändringsyrkande. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner at! det 
bifalls. 
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Ordföranden ställer slutligen proposition på ändringsyrkandet och finner att 
det avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Bostadsförsörjningsplan 2018-2022 med Jan Larssons 
tilläggsyrkande. 
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Förslag till handikappolitisk plan 
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Kommunfullmäktige antog den 29 oktober 2003, § 65, en handikappolitisk 
plan för åren 2003-2006. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016, § 139, att revidera den 
handikappolitiska planen. Planen skulle vara färdigställd till den 
30 september 2017. Efter önskemål från socialchefen förlängdes utrednings 
tiden till den 31 december 2017. 

Utkast av den handikappolitiska planen har presenterats för kommunala 
handikapprådet för synpunkter. 

Planen grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, 
rekommendationer för kommunernas arbete med personer med funktions
nedsättning har också legat till grund för planen. 

Nora kommun vill på detta sätt synliggöra de områden och de rättigheter 
personer med funktionsnedsättningar har. Planens fokusområden ska på ett 
naturligt sätt bli en del av olika parters verksamhetsplanering. Uppdraget 
som berörda parter får utifrån den handikappolitiska planen blir att upprätta 
mål och åtgärder utifrån fokusområdena. Resultatet kommer årligen att följas 
upp utifrån va~e verksamhets årsberättelse. 

Namnet handikappolitisk kan i dag anses förlegat varför utredaren föreslår 
att planen byter namn till "Nora kommuns plan för personer med funktions
nedsättning". 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar John SundelI (KO) bifall till 
förslaget. 

Håkan Kangert (M) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss av 
förslaget för en översyn av tydligheten och ambitionsnivån i planen. Ska det 
stå bör eller skall etc. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet och finner att det 
bifalls. 
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Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den handikappolitiska planen för Nora kommun 2018-2025 samt 

att ändra namn på planen till "Nora kommuns plan för personer med 
funktionsnedsättning" . 

Håkan Kangert (M) och Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån 
för återremissyrkandet. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att planen ska återremitteras för att omarbetas till en 
rimlig ambitionsnivå . 

Håkan Kangert (M) yrkar bifall till återremissyrkandet. 

John SundelI (KO), Monica Sundberg (S) och Lars-Erik Larsson (NP) yrkar 
bifall till utskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Pia-Maria Johansson och Håkan Kangert reserverar sig till förmån för 
återremissyrkandet. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att planen ska återremitteras för att omarbetas till en 
rimlig nivå. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

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

Protokollsutdrag till 

~ et-' 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-09-26 120 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta den handikappolitiska planen för Nora kommun 2018-2025 samt 

att ändra namn på planen till "Nora kommuns plan för personer med 
funktionsnedsättning". 

Pia-Maria Johansson (LPo), Ove Göthlin, Conny Alfredsson (båda 5D), 
Tom Rymoen, Håkan Kangert, Ewa Turesson och Henk Burgering 
(samtliga M) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

lJJ K'~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-26 121 

Kf§ 82 dnr ks2018-085 

Godkännande av avsägelse som ersättare i direktionen för 
Nerikes Brandkår 

Hanne Alvner (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i direktionen för 
Nerikes Brandkår. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som ny ersättare välja Torbjörn Pettersson (M), Kristinebergvägen 6, 
71333 Nora. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-09-26 122 

Kf§ 83 dnr ks2018-85 

Fyllnadsval: nytt oppositionsråd t.o.m 2018 

Helena Vilhelmsson (e) har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att som nytt oppositionsråd välja Tom Rymoen (M), Lindesby Oskarslund 226, 
71394 Nora. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-26 123 

Kf § 84 

Delgivningar 

2018-04-2. Kostchefen - Avslutningsrapport för investeringar. Köp av ny 
diskmaskin, Marstrandshagen. (dnr ks2018-053) 

2018-09-14. Revisorema - Bedömning av delårsrapporten. 
(dnr ks2018-410) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 

~ [A----' 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-09-26 124 

Kf§ 85 

Avtackning av avgående ledamöter 

Ordföranden framför tack till avgående ledamöte och ersättare. Till avgående 
ledamöter med en tjänstgöringstid på två mandatperioder eller mer utdelas 
en minnesgåva i form aven specialdesignad skål av Moa Rudebert, Svalbo 
Keramik samt blommor. Till övriga avgående ledamöter utdelas blommor. 

Avgående ledamöter som får minnesgåva och blommor är Ewa Turesson (M), 
Christer Häggqvist (M) och Monika Aune (MP). 

Avgående ledamot som får blommor är Ruben Wickenhäuser (Mp) 

Protokollsutdrag till 

~ ~ 
Utdragsbestyrkande 
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KD 

LPO 

S 

Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 26/9 2018 
Ledamöter Närvarande Omröstning 

beslutande § 79 § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson 1 1 

Anita Rundqvist 1 1 

Per Andreasson 1 1 

Monica Sundberg 1 1 

Kent Nilsson 1 1 

Camilla Sörman 1 1 

Hans Knutsson 1 1 

Eleonore Karlsson 1 1 

Håkan Boman 1 1 

Ulla Bergström -
Bror-Erik Israelsson 1 1 

Anna Karlsson -
Enar Mobera 1 1 

Camilla Andersson Larsson 1 1 

Björn Folkesson 1 1 

Therese Hoikkala 1 1 

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

Tom Rymoen 1 1 

Håkan Kangert 1 1 

Ewa Turesson 1 1 

Christer Häaaavist -
Helena Vilhelmsson -
Marita Simpsan 1 1 

Susanne Forsbera -
Andreas Vidlund -
Ove Göthlin 1 1 

Conny Alfredsson 1 1 

Ruben Wickenhäuser -
MonikaAune -
Bertil Raden -
Rutaer Ahlbeck 1 1 

Biraitta Bora, 2" v;ce 1 1 

John SundelI 1 1 

Pia-Maria Johansson 1 1 

Ulf Carlson, ordförande 1 1 
Antal 26 16 10 
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Närvaro- och omröstningslista 

NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 26/9 2018 
Ersättare Närvarande Närvarande 

beslutande ej beslut-
1 l> 79 1& ande 

Ja Nej Avs Ja 

Sven erik Werner 

Berit Elgström 1 1 

Malak Rasuli 

Kjell Olov Ericson 

Jennika Landin 

Sam i Hoikkala 

Pierre Andersson 1 1 

Rickard Pettersson 

Ulrika Mooren 

Jan Forslund 

Henk Buraerina 1 1 

Nils-Olov Johansson 

Sofie Semstrand 

Vakant 

Jasmine Ivarsson §§ 67-79 1 1 

Petra Kaller 

Jan Rylander 

Lars-Erik Larsson 1 1 

Ulf Wilder 

Jens-Mikael Larsson 1 

Parisse Ekman 

Nils Holmbera 

Anna Berggren 

Göran Beraaren 

Antal 5 1 2 3 

Omröstnino 

& 
Nej Avs Ja Nej Avs 
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