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NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 	 Sida 

2020-02-12 2 

Ks § 1 	 dnr ks2020-068 

Information om förstudie av Samhällsbyggnad Bergslagen, 
förbund och förvaltning 

Kommuncheferna i samarbetet för Samhällsbyggnad Bergslagen fick 2019 i 
uppdrag av KNÖL-KS att utreda och skapa en gemensam mål bild för SBB 
2025. Därefter har revisions- och rådgivningsföretaget KPMG fått uppdraget 
att genomföra en förstudie i projektform av SBB. 

Målet med förstudien är att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt 
utvecklingsprojekt för ägarstyrning av SBB. Ägarstyrning på både lång och 
kort sikt utifrån den omvärld som förväntas finnas från 2025 och framåt med 
utgångspunkt från de fyra perspektiven; 
• 	 Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och 

verksamhetsuppföljning. 
• 	 Ekonomiperspektivet, budget och bokslut från en helhetsbild. 
• 	 Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i arbetet 

med Agenda 2030. 
• 	 Samhällsbyggnadsförbundets gemensamma bild på de båda 

rollerna Utförare och huvudman. 

Syftet är alltså att skapa en gemensam målbild för Samhällsbyggnad 
Bergslagen år 2025 genom samsyn över förbundets och förvaltningens 
uppgifter och uppdrag. 

Vid en gemensam workshop för politiker och tjänstepersoner gjordes 
SWOP-analyser för samverkan och för medborgarperspektivet. 

I det fortsatta uppdraget ska KPMG ta fram en Risk- och konsekvensanalys 
utifrån förstudien. KPMG återkommer därefter till kommunstyrelsen med 
information. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
$ammantrådesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 3 

Ks § 2 
Lu § 1 dnr ks2018-147 

Förslag till Strategi för implementering och tillämpning av FN:s 
konvention om barnets rättigheter 

Kommundirektören och folkhälsochefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Sveriges Riksdag beslutade den 13 juni 2019 att från den 
1 januari 2020 ska FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonven
tionen, inkorporeras i svensk [ag och likastälIas med andra svenska [agar. 

Barnkonventionen antogs av FN:s genera[församling i november 1989 och 
ratificerades av Sverige ett år senare, i september 1990. Barnkonventionen 
är ett rättsligt bindande dokument som bland annat innehåller bestämmelser 
om mänskliga rättigheter för barn och unga. All offentlig verksamhet har då 
ett ansvar att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. 

Som stöd för implementering och tillämpning av konventionen finns sedan 
2010 en nationell strategi, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 
[ strategin uttrycks grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 
rättigheter. Där finns nio grundförutsättningar för barnrättsarbete i Sverige. 
När barnkonventionen blir [ag är det artiklarna 1-42 som inkorporeras. 

Nora kommun har sedan tidigare fattat bes [ut om barnets rättigheter; 
barn- och utbildningsnämnden samt ku[tur- och fritidsnämnden år 2012, 
socialnämnden år 2013 och kommunstyrelsen år 2014. 

Kommunen har sedan dessa beslut fattades genomgått en organisations
förändring vilket innebär att det nu finns tre nämnder och en förvaltning. Det 
saknas en kommunövergripande strategi kring arbetet med barns rättigheter 
När nu [agen träder i kraft behövs kunskap om vilka krav som konventionen 
ställer på politiska beslut samt på den kommunala verksamheten. Det är 
också viktigt att börja arbetet för att omsätta densamma i verksamhets
planering och vardagsnära arbetssätt och rutiner. De tidigare besluten 
behöver ersättas med en kommunövergripande strategi som bland annat 
innehåller implementering, kunskapshöjande insatser och systematisk 
uppföljning. 

Kommunstyre[sen beslutade den 24 oktober 2018, § 120, att ge kommun
direktören i uppdrag att utarbeta en övergripande strategi för implementering 
av barnkonventionen. Kommundirektören har därefter gett kommunens 
fo[khä[soteam i uppdrag att arbeta med ärendet. 

Fo[khä[soteamet har i arbetet med att ta fram strategin använt en referens
grupp bestående av ku[tursko[echef, kultursekreterare, föreningssamordnare, 
bibliotekschef, enhetschef för funktionsstöd samt rektor för grundskolan 
respektive förskolan. Avstämning har skett med skolchef, socialchef, 
utvecklingschef samt kommundirektör. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 4 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Strategi för implementering och tillämpning av FN:s konvention om 
barnets rättigheter. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt utskottets förslag. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SidaSammantradesdatum 

Kommunstyrelsen 

Ks § 3 
Lu § 2 

2020-02-12 

dnr ks2019-532 

Förslag till arbetsmiljöpolicy 

5 

HR-avdelningen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt arbetsmiljö
Iagen ska kommunen ha en arbetsmiljöpolicy som ligger till grund för det 
praktiska arbetet med hälsa- och arbetsmiljö inom tjänstemanna
organisationen. 

Vid genomgång och uppdatering av kommunens systematiska arbetsmiljö
arbete upptäcktes att kommunen saknar en centralt antagen arbetsmiljö
policy. 

HR-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till arbetsmiljöpolicy. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 6 

Ks §4 
Lu § 3 dnr ks2020-007 

Firmatecknare 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall 
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Tom Rymoen (M) samt 
kommundirektör Isabell Landström och vid förfall för henne ekonomichef 
Peter Warman eller HR-chef Katarina Eriksson, att två i förening , 
förtroendevald och tjänsteperson, teckna kommunens firma. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt utskottets förslag. 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 7 

Ks § 5 
Lu § 4 dnr ks2020-008 

Undertecknande av borgensförbindelser 

ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall 
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Tom Rymoen (M) samt 
kommundirektör Isabell Landström och vid förfall för henne ekonomichef 
Peter Warman eller HR-chef Katarina Eriksson, att två i förening, 
förtroendevald och tjänsteperson, på kommunens vägnar underteckna 
borgensförbindelser. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt utskottets förslag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 

Ks § 6 
Lu § 5 dnr ks2019-471 

Förslag att avsätta ytterligare medel för att ta fram detaljplan för 
Stensnäs 3 

Nora kommun har behov av detaljplanerad mark för bostäder. Området 
Stensnäs 3 står på tur att detaljplaneras. Kommunstyrelsen beslutade den 
27 november 2019, § 170, att avsätta 150 000 kronor ur kommunstyrelsens 
oförutsedda medel 2020 för att ta fram en detaljplan för Stensnäs 3. 

Den beräknade kostnaden är dock 250 000 kronor varför kommunstyrelsen 
behöver avsätta ytterligare 100 000 kronor för att ta fram detaljplanen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta ytterligare 100 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda 
medel 2020 för att ta fram en detaljplan för Stensnäs 3. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt utskottets förslag. 

;{bes sign tj:2 El:~=~J 
I-====:S:-'«---=----L--------j , / _" .< .r.Utdragsbestyrkande VV (.1\..;4.1 1. 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 9 

Ks § 7 
Lu § 6 dnr ks2020-011 

Ineras inbjudan om avsiktsförklaring för Säker digital 
kommunikation 

Inera bjuder in landets kommuner att stödja projektet Säker digital 
kommunikation, SDK, och dess kommande förvaltning genom att teckna en 
'avsiktsförklaring för medfinansiering från år 2020 och framåt. Priset räknas 
fram utifrån kommunernas storlek vilket för Nora kommuns del innebär en 
kostnad på ca 10 000 kronor för år 2020. 

Projektet har pågått sedan hösten 2017. Syftet är att utveckla infrastruktur 
och standarder för säkert och effektivt utbyte av ostrukturerad, digital 
information. De offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska kunna 
ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på 
sikt ska fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med 
andra digitala lösningar. 

Projektet har till och med 2019 finansierats genom att regionerna, Sveriges 
Kommuner och Regionerllnera och myndigheterna delat på kostnaderna, en 
tredjedel per gruppering, ett år i taget. Under de två första åren har dock 
kommunernas del av finansieringen hanterats av Sveriges Kommuner och 
Regioner via Inera. 

Projektet närmar sig nu skarpa leveranser och det är dags för kommunerna 
att börja medfinansiera sin del. Avsiktsförklaringen syftar till att säkerställa att 
landets kommuner kommer att använda lösningen och acceptera den avgift 
som lösningen innebär. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna avsiktsförklaringen gällande projektet Säker digital 
kommunikation, Inera samt 

att avsätta 10 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för att 
delta i projektet år 2020. 

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

Kommunstyrelsen beslutade enligt utskottets förSlag. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

IYl.Ul{, 

l{-oU,{ ,Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

. Kommunstyrelsen 2020-02-12 10 

Ks § 8 
Sbu § 1 dnr KS2019-506 

Uppdrag att utreda IFK Noras ansökan om medfinansiering 

Utvecklingschefen redogör för inkommen ansökan från IFK Nora för 
upprustning av Norvalla. Idag uppfyller inte anläggningen de standarder som 
Svenska friidrottsförbundet anger som minimikrav. Anläggningen är inte 
komplett och saknar förutsättningar för flera friidrottsgrenar. 

IFK Nora har för avsikt att söka bidrag - delfinansiering - från externa parter, 
vilket förutsätter delfinansiering från kommunen med 50 procent I dagsläget 
uppskattas kommunens andel till ca 1,6 miljoner kronor. Till det kommer en 
ökad driftkostnad på ca 100 000 kronor. 

En upprustning skulle medföra en utökning av bredd, tillgänglighet och 
kvalitet samt att nyttjandegraden ökar över året Personer med funktions
nedsättning samt den höga andel unga tjejer som inte vill delta i lagsport är 
särskilt prioriterade målgrupper. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda IFK Noras ansökan om 
medfinansiering och återkomma tillledningsutskottet med en kostnads
beräkning av föreslagna åtgärder för Norvalla. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(lPo) på att det i uppdraget till kommundirektören ska det ingå att ta fram en 
plan på idrottsanläggningar. 

David Stansvik (1/), Birgitta Borg (l), John SundelI (KO), Tom Rymoen (M), 
Jonas Åkerman, Margaretha Eriksson, Hans Knutsson samt ordföranden 
(samtliga S) yrkar bifall till utskottets förslag . 

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

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

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden meddelar följande omröstningsproposition vilken godkänns. 
Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar nej och den som avslår tilläggs
yrkandet röstar ja. 

Justerares sign 

~O 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

2020-02-12 11 

Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit 11 ja-röster 
och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda IFK Noras ansökan om 
medfinansiering och återkomma till ledningsutskottet med en kostnads
beräkning av föreslagna åtgärder för Norvalla. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 12 

Ks § 9 
Sbu § 2 dnr KS2020-057 

Uppdrag att ta fram lokalförsörjningsplan inom kultur- och 
fritidsområdet 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan över 
anläggningar inom kultur- och fritidsområdet med syfte att få till en helhets
syn och långsiktig strategi för Nora kommun. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), 
John SundelI (KO), Margaretha Eriksson samt ordföranden (båda S) bifall 
till utskottets förslag. 

David Stansvik M yrkar på att redovisningen ska presenteras i kommun
styrelsen under 2020. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att det ska framgå att även idrott ska ingå i 
lokalförsörjningsplanen. Jan Rylander yrkar bifall till detta. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons tilläggs
yrkande och finner att det bifalls. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på David Stansviks tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsens beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan över 
anläggningar inom kultur- och fritidsområdet inklusive idrottsområdet med 
syfte att få till en helhetssyn och långsiktig strategi för Nora kommun samt 

att lokalförsörjningsplanen ska redovisas i kommunstyrelsen under 2020. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Ic-J,cu



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantr3desdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 13 

Ks § 10 
Sbu § 5 dm KS2019-547 

Servitutsavtal för fjärrvärmeledning med KBB Industrifastigheter 
AB 

KBB industrifastigheter AB avser att försö~a fastigheten Bryggeriet 3 med 
fjärrvärme via en c:a 2 km lång ledning som går från fastigheten Borren 1 i 
Pershyttans industriområde. 

För att möjliggöra detta krävs att i huvudsak kommunen upplåter mark för 
ändamålet genom ett markupplåtelse-/servitutsav1al. Ett förslag till sådant 
av1al har upprättats. För intrånget i kommunens mark betalar ledningsägaren 
ersättning till kommunen enligt gängse normer. 

I handläggningen av ärendet har deltagit ~änstemän från Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

John Sundeli (KO) tilläggsyrkar att förslag till beslut kompletteras med en 
formulering om att godkänna av1alet under förutsättning att fastighetsägaren 
kan uppvisa erforderliga miljötillstånd för anläggningen. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna och anta upprättat markanvisningsav1al under förutsättning att 
fastighetsägaren kan uppvisa erforderliga miljötillstånd för hela 
anläggningen. 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

lc-~(" 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanlradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 14 

Ks § 11 
Sbu § 6 dnr KS2020-026 

Ansökan om medfinansiering ur länstransportplanen för 
cirkulationsplats på Storgatan (väg 762), Nora kommun 

Nora kommun föreslås söka medfinansiering för att anlägga en cirkulations
plats på Storgatan. Ärendet har beretts i samråd mellan Samhällsbyggnads
förbundet, Senior rådgivare vid Nora kommun och Infrastrukturansvarig vid 
lindesbergs kommun och stöd till Nora kommun. 

I centrala Nora finns ett antal drivmedelsstationer, läget för dessa kan inne
bära målkonflikter mellan exempelvis bostäder och drivmedelsstationer. Nora 
kommun har därför antagit en detaljplan , del av Älvestorp 11:3 m.fl. , som 
möjliggör nya lägen för drivmedelsstationer. I planen finns även den nu 
aktuella cirkulationsplatsen på Storgatan föreslagen. 

Storgatan är sedan en tid tillbaka en kommunal gata. I dialogen med 
Trafikverket gällande övertagande av väghållaransvar uttryckte Trafikverket 
att de skulle stödja kommunens ansökan om medfinansiering i syfte att öka 
trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan. 

En projektering aven cirkulationsplats på Storgatan har genomförts av 
Samhällsbyggnadsförbundet. Anläggande av cirkulationsplats syftar till att 
öka trafiksäkerheten för motorfordon och oskyddade trafikanter vid infarten 
till ICA, Windahls bil samt det nya planområdet väster om Storgatan. Den 
aktuella korsningen är idag olycksdrabbad. Utförd trafikmätning på den 
aktuella sträckan visar att den skyltade hastigheten, 50 km/h, inte hålls i 
någon större uträckning. 

Även trafikmängden kommer att öka i samband med nya etableringar. I detta 
scenario bedöms en cirkulationsplats öka trafiksäkerheten för samtliga 
trafikanter på det mest effektiva sättet. Även efterlevnad av skyltad hastighet 
och färre olyckor bedöms uppnås. Totala kostnaden för anläggandet av 
cirkulationsplatsen är beräknad till 4 miljoner kronor, varav ansökan om 
medfinansiering kan omfatta maximalt 50 procent. 

Utöver detta finns tillkommande kostnader att beakta som inte uppfyller 
kraven för medfinansiering. De avser VA-ledningar, anordna exploaterbar 
mark på västra sidan av Storgatan samt förlängningen av det fjärde benet pa 
cirku lationsplatsen som ska utgöra angöring till kommande exploateringar. 
I en översiktlig kostnadskalkyl har dessa uppskattats till 2 miljoner kronor. 

Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (N P) yrkar avslag på förslaget 

John SundelI (KO), Anna Karlsson (S), Bengt Svensson (M) och Margareta 
Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget. 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr'adesdalum Sida 

2020-02-12 15 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga bifall till 
förslaget samt avslag på förslaget. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslag, 
det vill säga att uppdra till förvaltningen att lämna in en ansökan om 
medfinansiering för ny cirkulationsplats på Storgatan (väg 762) i 
Nora kommun. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till förvaltningen att lämna in en ansökan om medfinansiering för 
cirkulationsplats på Storgatan (väg 762) i Nora kommun. 

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

David Stansvik 0/), John SundelI (KO), Kent Nilsson, Anna Karlsson och 
ordföranden (samtliga S) yrkar bifall till utskottets förslag . 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

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

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

~- cM:-r 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 16 

Ks § 12 dnr ks2019-540 

Val av revisionsbolag till kommunens stiftelser 

Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. KMPG AB har varit 
i kontakt med Länsstyrelsen i Dalarna för att göra en ändringsanmälan av 
revisor i de stiftelser som kommunen är förvaltare i. 

KPMG AB blev då uppmärksammad på att det är inregistrerat s.k. personval 
som revisor i tre av stiftelserna. I övriga stiftelser som Nora kommun förvaltar 
har kommunen valt KPMG AB i s.k. byråval. 

De tre stiftelserna är; Stiftelsen Stadrafonden brukspatron Carl Eb Carlssons 
minne, Stiftelsen Nora kommun skolsamfonden samt Stiftelsen Nora 
kommuns sociala samfond. 

I samband med att KPMG AB ska lämna ändringsanmälan till Länsstyrelsen 
måste det till anmälan bifogas ett beslut från fullmäktige som styrker att Nora 
kommun valt att ändra revisorer i de tre stiftelserna och att kommunen valt 
KPMG AB som revisionsbolag genom byråval. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att välja byråval, KPMG AB, till revisionsbolag för 
• Stiftelsen Stadrafonden brukspatron Carl Eb Carlssons minne 
• Stiftelsen Nora kommuns skolsamfond samt 
• Stiftelsen Nora kommuns sociala samfond. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-02-12 17 

Ks § 13 dnr ks2020-044 

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets 
styrelse 

På Intresseföreningen Bergslagens årsmöte i maj 2020 ska styrelse och 
revisorer väljas. 

För att bredda nomineringsunderlaget till den nya styrelsen vill intresse
föreningens valberedning att föreningens medlemmar lämnar förslag på 
ledamöter. Medlemskommunerna har möjlighet att nominera ledamöter 
årsvis alternativt för hela mandatperioden. 

Valberedningens ambition är att styrelsen bör ha en så jämn könsfördelning 
som möjligt. Styrelsen ska också representera medlemmarna i samtliga fem 
län som är med i föreningen. Dessutom ska den spegla den samlade 
pOlitiska kartbilden hos medlemmarna. 

Intresseföreningen ger därför samtliga medlemmar möjlighet att nominera 
ledamöter till föreningens styrelse och som revisorer. Svar ska lämnas 
senast den 20 mars 2020. 

Kommunstyrelsen nominerade 2019 Solveig Oscarsson (S) och Pia-Maria 
Johansson (LPo). Vid intresseföreningens årsmöte valdes Solveig 
Oscarsson till ledamot i styrelsen. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet nominerar Tom Rymoen 
(M) Håkan Kangert (M), Hans Knutsson (S) nominerar Margaretha Eriksson 
(S) och Jan Rylander (N P) nominerar Pia-Maria Johansson (LPo). 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget nominera Håkan Kangert 
(M), Margaretha Eriksson (S) och Pia-Maria Johansson (LPo). 

Justerares sign 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 

Sammanl:rädesdatum Sida 

2020-02-12 18 

Ks § 14 dm ks2019-029 

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

Susanne Lindholm (KO) har avsagt sig uppdraget i kommunstyrelsen vilket 
är en förutsättning för valbarhet i utskotten. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet nominerar Tom Rymoen 
(M) John SundelI (KO) som ny ersättare i ledningsutskottet. 


David Stansvik (V) nominerar David Stansvik. 


Ordföranden ställer proposition på nomineringarna och finner att kommun

styrelsen beslutar att välja John SundelI som ny ersättare. 

Omröstning är begärd och ska verkställas. Omröstning sker genom sluten 
omröstning . 

Efter avslutad omröstning meddelas att kommunstyrelsen avgivit 10 röster 
för John SundelI , 1 röst för David Stansvik och 4 blanka röster. 


Kommunstyrelsen beslutar 


att som ersättare i ledningsutskottet välja John SundelI (KO). 


Justerares sign /1 4 Protokollsutdrag till 

LJ /> TJ>~~a. 
I---'U-;;td7r:::Cag:::s"'be:::ty7 _CM/ets"'rk-:-'an:-Od~e==-------'---------1 m:: 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 

Sammantrådesdatum Sida 

2020-02-12 19 

Ks § 15 dnr ks2020-044 

Fyllnadsval: ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2022 

Bertil Roden (NP) har avlidit varför ny ledamot bör utses. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet nominerar Pia-Maria 
Johansson (LPo) Jan Rylander (NP) som ny ledamot i barn- och 
ungdomsutskottet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet välja Jan Rylander (NP) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~~!'-;:<r'='r;=:gf2o-:,es:-::-:tyrk:;::a:':-:,nd~7,-J-,-(J------''----------lP;~~ 




NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

202020-02-12 

Ks § 16 dnr ks2020-044 

Fyllnadsval: ny ersättare i kommunala handikapprådet t.o.m 2022 

Bertil Roden (NP) har avlidit varför ny ersättare och representant tör 
barn- och ungdomsutskottet bör utses. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ny ersättare och representant tör barn- och ungdomsrådet välja 
Jan Rylander (NP) 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum Sida 

2020-02-12 21 

Ks § 17 dnr ks2020-044 

Val av två ledamöter och en suppleant till styrelsen för Tursam i 
Bergslagen ekonomisk förening 

Tursam i Bergslagen ekonomisk förening reviderade sina stadgar vid 
ordinarie föreningsstämma i maj 2019. Vid ordinarie föreningsstämma 2020 
ska, enligt de reviderade stadgarna, nya styrelseledamöter utses. 

Styrelsen består aven ordförande och sju ledamöter. Varje medlem utser en 
politisk representant och en tjänsteperson från kommunledningen. Därutöver 
utser varje medlem en suppleant. 

Styrelsen utser, inom sig, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör 
och övriga befattningshavare som behövs. 

Om en ledamot avgår i förtid inträder en suppleant i dennes ställe. 

Ledamöter och suppleanter utses för en mandattid på fyra år. För att 
styrelsen ska vara beslutsför krävs att minst en representant från varje 
medlemskommun närvarar vid omröstning. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens ordförande och kommun
direktören utses till ordinarie ledamöter och utvecklingschefen utses som 
suppleant. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att Klara Sandberg (LPo) utses som 
suppleant. 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen till suppleant och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att utse näringslivschefen som suppleant. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören som ordinarie 
ledamöter samt näringslivschefen som suppleant till styrelsen för Tursam i 
Bergslagen ekonomisk förening. 

Ju~rares sign /Jil -'J)t:OIl~~ 

~U AJ, rr, 
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NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-02-12 22 

Ks § 18 dnr ks2020-092 

Kort information, samverkan 

Kent Nilsson (S), ledamot i stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteran
järnväg , informerar om att all personal i stiftelsen är uppsagd på grund av 
besparingskrav. Nu hyr stiftelsen in personal från kommunen, t ex 
vaktmästartjänst. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 23 

Ks § 19 

Delegationsbeslut 

1 2019-11-29. Fastighetsstrateg - Upplåtelse av allmän plats. 
(dnr ks2019-034) 

2 2020-01-28. Kommundirektören - Tecknande av avtal , oktober 2019. 
(dnr ks2019-049) 

3 2020-01 -07. Kommundirektören - Nya attestanter och ersättare. 
(dnr ks2019-06S) 

4 2020-01-29. Ekonomichefen - Tecknande av avtal, november 2019. 
(dnr ks2019-402) 

S 2019-12. Rektor - Beslut om avstängning från fortsatt placering i 
förskola. (dnr ks2019-464) 

6 2019-12. Rektor- Beslut om avstängning från fortsatt fritids. 
(dnr ks2019-464) 

7 2019-12. Rektor - Beslut om avstängning från fortsatt fritids. 
(dnr ks2019-464) 

8 2019-11. Rektor - Beslut om avstängning från fortsatt fritids. 
(dnr ks2019-464) 

9 2019-11-28. Ekonomichefen - Avtal om pedagogiska tjänster från 
ILT Inläsningstjänster. (dnr ks2019-S26) 

10 2019-12. Kommundirektören - Beslut om avslag om utlämnande av 
allmän handling enligt 39 kap 1 § OSL. (dnr ks2019-S36) 

11 2020-01-13. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut att bevilja 
anställning av nyinrättad anställning som chaufför från den 1 april 2020 
i Produktionsköket. (dnr ks2020-006) 

12 2020-01-08. Controller - Beslut om bidrag 2019, enskilda vägar med 
statsbidrag . (dnr ks2020-010) 

13 2020-01 . Skolchefen - Beslut om skolpeng. (dnr 2020-030) och beslut 
om läsårets förläggning. (dnr ks2020-061) 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att få mer information om punkt 11 , den nyinrättade 
anställningen som chaufför i Produktionsköket. 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 24 

Ordföranden meddelar att information lämnas på kommunstyrelsens nästa 
sammanträde, den 1 april. 

Bengt Magnusson (LP o) önskar att få information om vilka rutiner som gäller 
för ärenden som punkterna 5-8, beslut om avstängning från fortsatt placering 
på förskola och fritids. 

Ordföranden meddelar att information om rutiner och handläggning av den 
typen av ärenden som finns under punkt 5-8 lämnas på barn- och ungdoms
utskottets sammanträde den 17 mars. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att därmed godkänna redovisningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum 	 Sida 

Kommunstyrelsen 	 2020-02-12 25 

Ks § 20 

Delgivningar 

1 	 2019-12-05. Länsstyrelsen - Utbetalning av bidrag till Pershyttans 
bergsmansbyoch Nora Veteranjärnväg. (dnr ks2015-765) 

2 	 2019-12-02. Länsstyrelsen - Utbetalning av bidrag till Pershyttans 
kulturreservat. (dnr ks2019-269) 

3 	 2019-12-20. Trafikverket - Beslut om tillstånd att utföra ledningsarbete 
inom vägområdet. (dnr ks2019-12-20) 

4 2019-12-11. Tillväxtverket - Beslut om stöd samt beslut om förskotts
betalning för projektet Cykelområde Kottaberget. (dnr ks2019-273) 

5 2019-12-05. Länsstyrelsen - Utbetalning av bidrag till Pershyttans 
bergsmansby. (dnr ks2019-284) 

6 	 2019-11 . Skolinspektionen - Beslut efter regelbunden kvalitets
granskning av utbildningen i grundskolan. (dnr ks2019-313) 

7 	 2019-12-20. Region Örebro län - Utdrag ur protokoll från hälso- och 
sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 december 2019, § 127, om 
handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg 2019-2022. 
(dnr ks 2019-324) 

8 	 2019-11-26. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll från direktionens sammanträde den 15 november 2019, § 145, 
om förslag till kommentarer, revisionsrapport översiktlig granskning av 
delårsbokslut. (dnr ks2019-480) 

9 	 2019-12. Länsstyrelsen - Beslut om medel för jämlik hälsa och lika 
rättigheter hos barn och unga. (dnr ks2019-537) 

10 	 2019-12-02,05. Länsstyrelsen - Bidrag samt utbetalning för att 
tillgänglighetsgöra kulturarvsdagarna 2019 i Pershyttan. 
(dnr ks2019-550) 

11 	 2019-12-11, 2020-01-29. Region Örebro län - Beslut om beviljat 
hemsändningsbidrag till stöd till kommersiell service för perioden 2018 
och del av 2019 samt 4:e kvartalet 2019. (dnr ks2019-566) 

12 	 2019-12-12. Namnlista överlämnad på fullmäktige för att behålla 
dagiset Solkatten, pedagogisk omsorg . (dnr ks2019-578) 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 26 

13 2019-12-20. För kännedom: Länsstyrelsen - Beslut till Sweco Civil AB 
om tillstånd till ingrepp i fornlämning L 1980:3280. (dnr kS2019-595) 

14 2020-01-17. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag ur 
protokoll från direktionens möte den 17 januari 2020, § 2, Budget för 
2020 VP 2021-2022. (dnr ks2020-029) 

15 2020-02-10. Medfinansieringsintyg för ESF-projektet E-resurs 2.0. 
(dnr ks2020-082) 

16 2019-11-29. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 21 november 2019. 

17 2019-12-12. Region Örebro län - Protokoll från möte med Regionalt 
samverkansråd den 4 december 2019. 

18 2019-12-13. Region Örebro län - Protokoll från möte med Specifika 
samverkansrådet för kultur den 15 november 2019. 

19 2019-12-18. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - Protokoll från 
sammanträde den 12 december 2019 samt § 251 om att anta 
verksamhetsplan och budget 2020 samt internkontroll 2020. 

20 2019-12-20. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 18 december 2019. 

21 2020-01-24. För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg - Beslut 
om tillstånd för Cecilagården AB att driva bostad med särskild service till 
vissa funktionshindrade, LSS. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Justerares sign ProtokoJlsutdrag till 

UtdragsbestyM<ande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 27 

Ks § 21 

Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1 Ledningsutskottets beslut 2020-01-29 §§ 7-9 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign 

e.6 1Z Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 28 

Ks §22 dnr ks2020-039 

Nitro/Nora BS anhållan om att Nora kommun övertar driften av 
den konstfrusna isbaneanläggningen 

Karlsängs lP AB, som driver och äger isbaneanläggningen Danfo Arena vid 
Idrottshuset i Nora, har i januari 2020 begärts i konkurs. Den 23 januari 2020 
överlämnade Nitro/Nora bandysällskap (BS) en skrivelse med önskamål om 
att Nora kommun ska överta den konstfrusna isbaneanläggningen och att 
Nitro/Nora BS blir hyresgäst. Konkursboet är nu ägare till isbane
anläggningen. 

Det finns ett avtal gällande korttidsupplåtelse av konstfrusen isbana vid 
Karlsäng, Karlsängplan, daterat den 1 februari 2017 mellan Karlsäng lP AB 
som ägare och uthyrare av isbaneanläggningen och Nora kommun som 
hyresgäst av anläggningen. Den årliga kostnaden är 975 000 kronor. Det så 
kallade driftbidraget är en årlig hyra av bandybanan för att allmänheten och 
Nora kommuns skolor ska ha möjlighet att använda den. 

Nitro/Nora BS skriver att det varit ett återkommande önskemål att kommunen 
ska överta ägande och drift av anläggningen. Kommunens årliga driftbidrag, 
hyran, på 975 000 kronor täcker inte de verkliga kostnaderna för driften av 
isbaneanläggningen. 

Ekonomichefen har ställt samman Nitro/Nora BS beräkning av driftkostnader 
vilket innebär en kostnadsökning med 411 000 kronor per år för Nora 
kommun vid ett eventuellt övertagande av anläggningen. 

Bandyklubbens kostnader för revisionstjänster följer inte med om kommunen 
övertar anläggningen utan ingår i de kostnader kommunen i övrigt har för 
revision. Eventuell hyresintäkt för isbanan minskar kostnaden med 
motsvarande summa. 

l isbaneanläggningens kylanläggning används ett köld medel som sedan den 
1 januari 2020 inte är EU-godkänt. Anläggningen kommer därför inte att bli 
godkänd och det nuvarande köldmediet måste bytas ut. 

Enligt föreningen är två av de tre kompressorerna i kylanläggningen inte 
i gott skick och att det finns risk för haveri. Byte av köldmedel kostar, enligt 
föreningen, 3000 kronor/kg. Det går åt 360 kg, d.v.s. en summa på totalt 
ca 1 080 000 kronor. Dessa ytterligare kostnader läggs till kommunens vid 
ett eventuellt övertagande av anläggningen. 

Under våren 2019 överlämnade Nitro/Nora BS en skrivelse med önskemål 
att kommunen skulle ta över isbaneanläggningen. Kommunstyrelsen 
beslutade den 3 juni 2019, § 95, att den årliga hyran/bidraget på 975 000 
kronor skulle vara oförändrad och att kommunen inte skulle överta driften av 
anläggningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-02-12 29 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar kommun
direktören att kontakt har tagits med bland annat konkursförvaltaren och med 
juridisk expertis. Isbaneanläggningen ägs i och med konkursen av konkurs
förvaltaren vilket bland annat innebär att inga eventuella tidigare avtal mellan 
Nora kommun och Karlsängs lP AB längre gäller. 

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet hoppas kommundirektören 
ha mer information i ärendet. 

Tom Rymoen (M) och David Stansvik M yrkar på att kommunstyrelsens 
beslut den 3 juni 2019 ska gälla d.v.s. att Nora kommun inte övertar ägande 
och drift av isbaneanläggningen. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att Nora kommun ska meddela att man 
har intresse av att överta drift av isbaneanläggningen med fortsatt utredning i 
samverkan med Nora Fastigheter AB. 

Ordföranden ställer proposition på Tom Rymoens och David Stansviks 
yrkande och finner att det bifalls. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun inte övertar ägande och drift av isbaneanläggningen. 

Justerares sign 

(?D ~!J 
Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-02-12 30 

Ks § 23 dnr ks2019-257 

Förslag att anta detaljplan för kvarteret Rosen 11 m fl, 
Nora kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har tagit fram en detaljplan över 
kvarteret Rosen 11 m fl. Planområdet ligger i de centrala delarna av Nora 
tätort. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga vård- och 
omsorgsboende i anknytning till Nora vårdcentral. Planen syftar också till att 
säkerställa övriga fastigheters bygg rätter inom kvarteret Rosen. 

Enligt den miljöundersökning som genomförts har det inte kommit fram något 
som tyder på att planläggningen medför någon betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen i Örebro är av samma uppfattning. 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, i 
dess lydelse efter 1 januari 2015, vilket stämmer överens med de strategiska 
ställningstaganden som gjordes i Nora kommuns översiktsplan. 

Under samrådstiden kom det totalt in 25 yttranden varav 12 från allmänheten 
och under granskningstiden kom det in 13 yttranden varav sex från 
allmänheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen behandlade ärendet på samman
träde den 5 februari 2020, 262. Nämnden beslutade att tillstyrka detalplanen 
för Rosen 11 m.fl och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för ärende
prövning. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik (V), 
Jan Rylander (NP) och ordföranden bifall till att anta detaljplan för Rosen 11 
m fl i Nora kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för detaljplan för 
Rosen 11 m fl i Nora kommun inte medför betydande miljöpåverkan, 
6 kap 7 § MB samt 

att anta detaljplan för Rosen 11 m fl i Nora kommun. 

Pia-Maria Johansson och Bengt Magnusson (båda LPo) deltar inte i beslutet. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 31 

Ks § 24 dnr ks2020-032 

Kommundirektören informerar 

Ingen information. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyr1<ande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Kommunstyrelsen 

Samrnantrcldesdatum Sida 

2020-02-12 32 

Ks § 25 dnr ks2020-578 

Pedagogisk omsorg 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att få väcka ett extra ärende enligt 
initiativrätten, 4 kap 20 § KL. 

Den 12 december 2019 överlämnades namnlistor till Nora kommun med 
uppmaningen att behålla den pedagogiska omsorgen på dagiset Solkatten. 

Pia-Maria Johansson yrkar på att ärendet tas upp till behandling. 

Ordföranden informerar om att det i ledningsgruppens arbete med att ta fram 
förslag till effektiviseringar har skolchefen lagt fram ett förslag där den 
pedagogiska omsorgen ingår. Skolchefen har därefter fått i uppdrag av 
majoriteten att utreda barnomsorgen inklusive den pedagogiska omsorgen 
innan ärendet behandlas för beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet behandlas enligt tidigare utredningsuppdrag innan ärendet 
överlämnas för beslut. 

Justerares sign fi /'j Protokollsutdrag till 

9.o . I) Slu;l,eJ,,".1- A

'-=~~~"--...::.._-L_----l ~ -~ r \ --
A-

Utdragsbeslyrkande 



W! NORA",t KOMMUN 
Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 12/22020 

Ordf 

Vo",f 

Närv, Närv, OmröstninQar 

beslut ej be- I§ 8 (ty) I§ 14 'val) 

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Av~ 

Solveig Oscarsson (S) X X X 

Tom Rymoen (M) X X X 

Jonas Akerman (S) §§ 1-9 X X 

Susanne Forsberg (C) -
Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) -
Kent Nilsson (S) X X X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Hans Knutsson (S) X X X 

Birgitta Borg (L) X X X 

David Stansvik (V) X X X 

Pia-Maria Johansson (LPo) X X X 

Vakant (NP) -
Conny Alfredsson (SO) X X X 

Bengt Magnusson (LPo) X X X 

Ersättare 

Bengt Svensson (M) X X X 

Ursula Steffensen (S) X X X 

Jörgen Sateraas (C) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) X X X 

§§ 1-9,22 Margaretha Eriksson (S) X X 

Jan Ulfberg (L) X 

Therese Hoikkala (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

§§ 10-25 Eija Ahonen Pettersson (M) X X 

§§ 10-21 , 23-25 Anna Karlsson (S) X X 

Vakant 

Jan Rylander (NP) X X X 

Andreas Vidlund (SO) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Vakant 

Antal 15 1 11 4 15 



WNORA .,,, KOMMUN 
Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 12/22020 

o"', 
V ordf 

Ledamöter 

Närv, 

beslut 

Närv, 

ej be

slut 

'§ 22 

Ja 

Omröstningar 

I§ 

Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson (S) 

Tom Rymoen (M) 

Jonas Akerman (S) §§ 1-9 

X 

X 

X 

X 

X 

Susanne Forsberg (C) -
Ulla Bergström (S) -
Håkan Kangert (M) 

Kent Nilsson (S) 

-
X X 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Hans Knutsson (S) 

Birgitta Borg (l) 

David Stansvik (V) 

Pia-Maria Johansson (LPo) 

-
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Vakant (N P) 

Conny Alfredsson (SO) 

BenQt MaQnusson (lPo) 

-
X 

X 

X 

X 

Ersättare 

Bengt Svensson (M) 

Ursula Steffensen (S) 

X 

X 

X 

X 

Jörgen Sateraas (C) 

§§ 1-9. 22 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John SundelI (KO) 

Margaretha Eriksson (S) 

Jan Ulfberg (l) 

X 

X 

X 

X 

X 

Therese Hoikkala (V) 

§§ 10-25 

§§ 10-21. 23-25 

Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) 

X 

X 

X 

Vakant 

Jan Rylander (NP) X X 

Andreas Vidlund (SO) 

Maria Blomqvist (LPo) 

Lars-Erik larsson (NP) 

Antal 

Vakant 

15 1 11 4 
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