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Kf § 1 

Parentation 

Ordföranden inleder kommunfullmäktige med en tyst minut med anledning av 
att kommunfullmäktiges ledamot Bertil Roden (NP) avlidit. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 2 dnr ks2019-029 

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

Länsstyrelsen har utsett Ursula Steffensen (S) som ny ledamot efter 
Ulf Carlson (S) som avsagt sig uppdraget. 

Anneli Kammerland (-) utses till ny ersättare efter Ursula Steffensen. 

Länsstyrelsen har också utsett Klas Engholm (KD) som ny ersättare efter 
Susanne Lindholm (KD) som avsagt sig uppdraget. 

Protokol lsutdrag till 

I+e....- ouJJ.. 
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Kf§ 3 	 dnr ks2020-1 07 

Information från revisorerna 

Ordföranden i revisionen lämnar informationen. Enligt kommunallagen ska 
revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Den grundläggande granskningen genomförs varje år 
oavsett vilken riskbedömning som gjorts. 

Som fördjupning av den grundläggande granskningen har revisorerna under 
2019 genomfört en enkätundersökning som ställts till ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsen . Av 15 tillfrågade ledamöter har 12 besvarat enkäten. Det 
motsvarar en svarsfrekvens på 80 procent. 

Det område som enligt enkätsvaren kan tolkas som ett utvecklingsområde, 
generellt sett, är verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Det gäller också kommunens uppsikt av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och de gemensamma nämnderna 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Bergslagens överförmyndar
nämnd. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i enkätsvaren vill revisorerna 
poängtera att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen har ett gemensamt 
ansvar för att genomföra det uppdrag som fullmäktige gett styrelsen . Detta 
oavsett om de representerar majoriteten eller oppositionen. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 
• 	 Utveckla arbetet med verksamhetsmålen och uppföljningen av dessa. 
• 	 Ta initiativ att utveckla formerna för informationsöverföring och uppföljning 

beträffande kommunalförbund och gemensamma nämnder. 
• 	 Initiera en diskussion om vilka system och rutiner som behövs för att 

samtliga ledamöter i rimlig utsträckning ska känna att de kan fullgöra sin 
uppsikts plikt. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§4 
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 lag och likastälIas med andra svenska lagar. 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 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. 
I strategin uttrycks grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 
rättigheter. Där finns nio grundförutsättningar för barnrättsarbete i Sverige. 
När barnkonventionen blir lag är det artiklarna 1-42 som inkorporeras. 

Nora kommun har sedan tidigare fattat beslut om barnets rättigheter; 
barn- och utbildningsnämnden samt kultur- 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 lagen 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
planedng och vardagsnära arbetssätt och rutiner. De tidigare besluten 
behöver ersättas med en kommunövergripande strategi som bland annat 
innehåller implementering, kunskapshöjande insatser och systematisk 
uppföljning. 

Kommunstyrelsen 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 
folkhälsoteam i uppdrag att arbeta med ärendet. 
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Folkhälsoteamet har i arbetet med att ta fram strategin använt en referens
grupp bestående av kulturskolechef, kultursekreterare, föreningssamordnare, 
bibliotekschef, enhetschef för funktionsstöd samt rektor för grundskolan 
respektive förskolan . Avstämning har skett med skolchef, socialchef, 
utvecklingschef samt kommundirektör. 

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. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 5 
Ks § 3 
Lu § 2 dnr ks2019-532 

Förslag till arbetsmiljöpolicy 

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. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

ProtOkollsutdrag till 

ttlL-c-~ 
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Kf§ 6 
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 sko/samfonden 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. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt utskottets förslag. 

Ut ags bestyrkande" 

Protokollsutdrag till 

'ÖIG.D Vt.-O ~ c-wf 
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Kf§ 7 
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 f l. 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 byggrätter 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 detaljplanen 
för Rosen 11 m.fl. och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
ärendeprövning. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar David Stansvik 0/), 
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 

.l1t"l;.. s? n l fl Protokollsutdrag till 

1. f/' ' 'V ' l f) "-;?>--J $!~~~0d1---1/1L,~~1f~I/~=k1:P,t-,,L...-_--L-.f.L.'---'-
Utd ragsbestyrkande 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) avslag på kommunstyrelsens 
förlag. 

Solveig Oscarsson, Anna Karlsson (båda S) och Tom Rymoen (M) yrkar 
bifall till förslaget. 

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

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

Omröstning är begärd och ska verkställas. 

Ordföranden meddelar följande omröstningsproposition vilken godkänns. 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som bifaller 
avslagsyrkandet röstar nej . 

Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att fullmäktige avgivit 
24 ja-röster och 8 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar 

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, Bengt Magnusson, Maria Blomqvist (samtliga LPo), 
Jan Rylander, Lars-Erik Larsson, Rutger Ahlbeck (samtliga NP), Conny 
Alfredsson och Birgitta Ahl (båda SD) reserverar sig till förmån för avslags
yrkandet. 

Håkan Kangert (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag till 
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Fyllnadsval: nytt ombud till årsmöte för Hopajola t.o.m 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som nytt ombud till Hopajola välja Håkan Boman (S). 

Protokollsutdrag till 
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Kf§ 9 dnr ks2019-029 

Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Ture Österberg (M) har avsagt sig sitt uppdrag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 
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Kf § 10 dnr ks2020-044 

Begäran hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning 

Kommunfullmäktiges ledamot Bertil Raden (NP) har avlidit varför 
Länsstyrelsen måste göra ny röstsammanräkning. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att be Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

J?I sign ,/;: 

Utdragsbestyrkande ( 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 11 dnr ks2020-044 

Meddelande om ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m 2022-11-30 

Kommunstyrelsens ledamot Bertil Raden (NP) har avlidit. 

Kommunfullmäktige förrättade den 7 november 2018, § 98, val till kommun
styrelsen genom proportionellt valsätt. Därför kan inte fyllnadsval till ny 
ledamot genomföras. Första namnet på den ersättarlista i den valsedels
grupp som ledamoten tillhört tar platsen som ny ledamot. Fyllnadsval kan 
inte heller göras till ersättarplatsen som därmed lämnas tom . 

Ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m 2022-11-30 är Jan Rylander (NP). 

Kommunfullmäktige beslutar 

att meddela att ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m 2022-11-30 är 
Jan Rylander (NP). 

Protokollsutdrag ti ll 

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

Bertil Roden (NP), ersättare i samordningsförbundet, har avlidit varför 
fyllnadsval måste göras. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som ny ersättare i SOFINT välja Boje Jansson (N P) 

Protokollsutdrag till 

~~ 
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Kf § 13 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som ersättare i individnämnden 

Camilla Andersson Larsson (V) har avsagt sig uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen samt 

att fyllnadsval till ny ersättare behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, 
den 29 april. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 14 dnr ks2020-044 

Fyllnadsval: nytt ombud till stämma för Tursam i Bergslagen 
ekonomisk förening t.o.m 2022 

Solveig Oscarsson (S), ombud i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening , 
har valts som ledamot i styrelsen för densamma varför nytt ombud måste 
utses. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att som nytt ombud välja Tom Rymoen (M). 

Protokollsutdrag till 

])VVl . VltA.-cLcL 
f--L-;c!:i!:'':::2''::=!':-d------'--+-- - --J--:-, vY tt-VV\, 
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Kf § 15 dnr ks2020-044 

Godkännande av avsägelse som revisor för kommunstyrelsens 
verksamheter och eventuell fullmäktigeberedning 

Curt-Erik Hermansson (opol) har avsagt sig uppdraget. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige välja fem revisorer och får hålla 
fyllnadsval om någon revisor avgår under mandatperioden. Om fler än fem 
revisorer är valda och en revisor avgår behöver inte fyllnadsval hållas. 

I Nora kommun valdes sex revisorer i november 2018. Ordföranden i 
revisionen informerar att eftersom det i revisionsgruppen, efter avsägelsen, 
är fem revisorer f inns det för närvarande inte behov av fyllnadsval av 
ytterligare revisor. 

Kommunfullmäktige beslutar 

at! godkänna avsägelsen samt 

att inte förrätta' fyllnadsval av revisor. 

Protokollsutdrag till 
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Kf § 16 dnr ks2020-036 

Motion 1/2020 om att se över byalagsrådets roll i eventuellt ny 
organisation 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar motionen. 

Motionären menar att Nora kommun består aven palett av byar och orter 
med olika behov som behöver utvecklas och anser därför att byalagens 
kompetens bör tas tillvara. 

Enligt motionären står kommunen inför en eventuell omorganisation och 
anser därför att byalagsrådets kompetens bör tas tillvara och att dess 
tillhörighet till kommunen bör organiseras mer strukturerat i den nya· 
organisationen. Rådet bör yttra sig i remisser och frågor som berör Nora för 
att bland annat få ett landsbygdsperspektiv och en mer allsidig bild av de 
behov som invånarna har. · 

Motionären anser också att det bör övervägas om medel ur budget på ett 
eller annat sätt bör avsättas till rådet. 

Motionären föreslår: 

att byalagsrådet och dess roll tas med i samband med ny organisation och 
att motionärens ideer tas med i arbetet. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet förtydligar Tom Rymoen 
(M) att rådets namn är byggderådet. 


Kommunfullmäktige beslutar 


att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


Protokollsutdrag till 
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Kf § 17 dnr ks2020-0S0 

Motion 2/2020 om att införa/omfördela tjänster på särskilt boende 
som tar hand om tvätt, städ och mat 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnar motionen. 

Enligt motionären gör undersköterskorna i stort sett allt arbete på särskilda 
boenden och hon anser att detta är både resursslöseri och ineffektivt. 

Motionären anser därför att kommunen ska anställa assistansbiträdenI 
biträden som tar hand om tvätt, städ och mat. Underskötersköterskorna ska 
istället arbeta mer kontinuerligt med omsorg och aktivering ur hälsoaspekt 
samt kvalitetssäkra omsorgen för de gamla. 

Motionären föreslår: 

att Nora kommun inför ett antal tjänster alternativt omfördelar tjänster inom 
särskilt boende som tar hand om tvätt, städ och mat. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 21 

Kf § 18 

Delgivningar 

201 9-12-09. Nerikes Brandkår - Revisionens skrivelse till direktionen 
angående granskning av dess styrning och uppföljning av personaI
försörjningen samt direktionens svar på granskningen. (dnr ks2019-S63) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

/ Utdragsbestyrkande 

Protokollsutd rag till 



IW)NORA,!;;; KOMMUN 
Närvaro- och omröstningslista 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 26/22020 
Ledamöter Närvarande Omröstning 

beslutande §7 § § 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S · Solveig Oscarsson X X 

Jonas Akerman X X 

Ulla Bergström -
Ursula Steffensen X X 

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, § 7 jäv X 

Eric Viduss X X 

Ture Österberg -
SO Andreas Vidlund -

Conny Alfredsson X X 

Birgitta Ahl X X 

Ove Göthlin (-) -
C Marita Simpson, 1:e vice ordf X X 

Susanne Forsberg -
Jörgen Säteraas X X 

LPO Pia-Maria Johansson X X 

Bengt Magnusson X X 

Maria Blomqvist X X 

NP Vakant -

Rutger Ahlbeck, 2: vice ordf X X 

Jan Rvlander X X 

V Camilla Andersson Larsson -
Therese Hoikkala X X 

KO John SundelI X X 

L Birqitta Borq -

MP Jasmine Ivarsson 

S Per Andreasson , ordförande X X 
Antal 

;I I 25 17 7 

{;If!PJ#1/!> 




• NORA
.1..1. KOMMUN 

Närvaro- och omröstningslista 
NORA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 26/22020 

Ersättare Närvarande Närvarande Omröstninq 
beslutande ej beslut

ande 1§7 Iii I~ 
Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

S Bror-Erik Israelsson .. 

Sofia Erlandsson 

Mikael Wahlberg 

Monica Sundberg X X 

Abdo Haj Mohammad 

Anneli Kammerland (-) X X 

M Eija Ahonen Pettersson X X 

Christer Häggqvist 

Britt Alderholm 

SO Vakant 

Vakant 

C Christer Gustavsson X X 

Sofie Semstrand 

LPO Anna Berggren 

Klara Sandber~ 

NP Lars-Erik Larsson X X 

Gunnar Rosendahl 

V Jonatan TjMer X X 

Björn Folkesson 

KO Gilite Rugerero 

Klas En~holm 

L Ulf Wilder X X 

Gunilla Jackson 

MP Jan Larsson X X 

Petra Käller 

, 

Antal 8 7 1 
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