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dnr ks2020-093

Nora kommuns årsredovisning för år 2019
Ekonomiavdelningen har ställt samman ett förslag till årsredovisning för Nora
kommun för 2019 års verksamhet.
Nora kommun redovisar ett positivt resultat för 2019 på drygt 3 459 000
kronor. Det innebär dock en negativ budgetawikelse på 1 693 000 kronor i
förhållande till det budgeterade positiva resultatet på 5 152 000 kronor.
Verksamheterna kostade drygt 6 miljoner mer än budgetera. Främst beror
det på att omsorgsverksamheten överskridit sina budgetanslag med
anledning av ökad vårdtyngd och placeringar på institutioner och vårdhem .
Skatter, generella statsbidrag och utjämningar redovisar ett budgetöverskott
på ca 3,1 miljoner kronor. Det är med anledning av regleringen av skatte
intäkter vid årsskiftet.
De finansiella posterna redovisar ett överskott gentemot budget på
ca 1,2 miljoner kronor. Detta tack vare att Kommuninvest visade ett
positivt resultat för år 2018 vilket i sin tur innebar en överskottsutbetalning
till kommunen.
Budgetawikelser på respektive område redovisas i bokslutshandlingen
"Arsredovisning 2019".
Kommunens investeringsutgift år 2019 var totalt ca 39 650 000 kronor vilket
innebär att 67 procent av årets investeringsbudget har använts.
Investeringsutgifterna är fördelade på kommunen med 10142000 kronor
och på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med 4 019 000 kronor samt
taxekollektivet med 25497000 kronor vilket avser VA- och renhållnings
verksamheten .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Nora kommuns årsredovisning 2019.
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dnr ks2020-087

Förslag till ombudgetering av 2019 års investeringsprojekt till
verksamhetsåret 2020
Vid genomgång av 2019 års bokslut har förslag lämnats om att man bör
ombudgetera i 2020 års bokslut.
Om alla begärda överföringar genomförs innebär det att investerings
budgeten ökar med drygt 14 miljoner kronor till 135 401 000 kronor.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens
investeringsbudget.
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dnr ks2020-125

Nora kommuns lånebehov 2020
Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommuns
likviditet är ca 100 miljoner kronor på Bergslagens Sparbank. För att
finansiera investeringsutgifter för ombyggnation av Nora Reningsverk på
ca 150 miljoner kronor måste kommunen låna likvida medel till projektet.
Det betyder att kommunen har ett lånebehov på ca 130 miljoner kronor för
att inte få likviditetsproblem. Kommunen måste ha likviditet till minst två
månaders löneutbetalning inklusive arbetsgivaravgift och skatter samt övriga
kostnader som uppkommer under olika perioder enligt likviditetscykeln.
Lånet kommer att, indirekt, finansieras av taxekollektivet via vattentaxan.
Avskrivningar och amorteringar tillsammans med räntekostnader kommer att
faktureras Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för faktiska kostnader.
Med tanke på framtida investeringsprojekt behöver kommunens ambition
vara att amortera lånet skyndsamt.
Anledningen till att lånebehovet är 130 miljoner kronor på ett investerings
projekt på 150 miljoner kronor är att kommunens återstående limit hos
Kommuninvest, efter detta lån, är 310 miljoner kronor. Det motsvarar
beräknad investeringsutgift för bygget av Nya Karlsängskolan . Kommunen
behöver det för borgensåtagandet till Nora Fastigheter AB som blir
fastighetsägare.
Enligt Kommuninvests senaste rapport om limitgräns, den 28 februari 2020,
kan kommunen låna 122 000 kronor per invånare. Med nuvarande invånar
antal innebär det att kommunen, med nuvarande förutsättningar, kan låna
max 444 miljoner kronor av Kommuninvest.
Reduceringen av limiten grundas på Kommuninvests risk- och värdeanalys
från den 8 februari i år som har gått från riskvärde 2,0 till 6,0. Anledningen är
bland annat det negativa utfallet i koncernen 2018 samt att kommunens
nettokostnader stiger. Riskvärdesanalysen är också en anledning till att
kommunen behöver effektivisera för att kunna möta de framtida
investeringsbehoven.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2020, med totalt 130 miljoner kronor samt
att kommunstyrelsen har rätt att omsätta län, det vill säga låna belopp
motsvarande de belopp pä de lån som förfaller till betalning.
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Förslag till policy för ANDTS
Nora kommun har tidigare haft en övergripande ANDT-policy vilken inte
längre är giltig. Folkhälsoteamet har därför tagit fram en ny policy där
tillägget "spel om pengar" är med.
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol, narkotika, droger och tobak. Det är
en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa som ligger till grund för
att nå det övergripande nationella målet "att skapa samhälleliga förut
sättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation"
Alkohol, narkotika, doping och tobak kan leda till stora skadeverkningar
varav kommunen har ett stort ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt
förebyggande arbete för att nå det övergripande målet för Sveriges
ANDT-politik - "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaksbruk".
Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Därför behövs åtgärder
för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå. Det
folkhälsopolitiska målet för spelområdet är "att minska skadeverkningarna
av överdrivet spelande".
Syftet med policyn är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i Nora kommun
och policyn ska utgöra utgång punkt för nämndernas och förvaltningens
konkreta handlingsplaner. Policyn följer de nationella och regionala målen för
ANDT-politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens
föreskrifter om missbruk av spel om pengar.
Policyn utgår från de nationella och regionala ANDT-strategierna med tillägg
för spel om pengar samt de nationella målen för folkhälsa, ANDT och spel.
Policyn spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och före
byggande insatser till vård- och behandlingsinsatser. Syftet med policyn är
också att verka för att de nationella och regionala ANDT-strategierna
omsätts i praktiken på lokal nivå.
Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om det i pOlicyn även
ingår en handlingsplan och om dessa i så fall bör separeras. Det finns även
språkliga formuleringar som bör ses över.
Utskottet enas om att ärendet skickas tillbaka till folkhälsoteamet för att se
ytterligare bearbetning.
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Förslag till internbudget 2020 för kommunstyrelsens
verksamheter
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019, § 131, om budget för
år 2020 samt ekonomisk plan för åren 2020-2022.
Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till internbudget för kommun
styrelsens verksamheter.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till internbudget 2020 för kommunstyrelsens
verksamheter.
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Förslag att återställa Martinvallen till fotbollsplan
Ärendet utgår
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Förslag till uppdrag om förstudie för e-arkiv
Det finns stor efterfrågan från verksamheterna att kunna hantera elektronisk
information och att verksamheter digitaliseras. De flesta verksamheter har
elektroniska verksamhetsstöd för hantering av information fram till
bevarandet, till arkiveringen. Det finns ännu inte något system för långsiktig
informationsförsörjning eller e-arkiv. Det innebär att den information som ska
bevaras för framtiden tas ut på arkivbeständigt papper och förvaras i
kommunarkivet.
För verksamheterna skulle ett införande ave-arkiv och ett digitalt informa
tionsflöde ha många positiva effekter. Bland annat blir informationen sökbar
och mer lättillgänglig. Det leder till förändrade och effektivare arbetssätt med
ett minskat dubbelarbete när papper inte måste hanteras parallellt med den
digitala informationen. Det blir en kvalitetssäkring av informationshanteringen
när de digitala kanalerna bidrar till att styra arbetssättet så att den mänskliga
faktorn inte får lika stort genomslag .
Kommundirektören och arkivarien föreslår att kommundirektören får i
uppdrag att ta fram en förstudie för införande ave-arkiv. Förstudien ska
bland annat innehålla en nulägesanalys av Nora kommun, en omvärlds
bevakning av relevanta och jämförbara kommuner, kartläggning av
intressenter och en ekonomisk kalkyl för ett införande ave-arkiv. Förstudien
ska presenteras för kommunstyrelsen under våren 2021.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för ett införande
ave-arkiv samt
att presentera resultatet av förstudien för kommunstyrelsen under våren
2021
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dnr ks2020-112

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Med anledning av ny lagstiftning gällande GDPR behöver kommunstyrelsens
delegationsordning revideras. EU:s dataskyddsförordning, General Data
Protection Regulation, GDPR, reglerar under vilka omständigheter en
inträffad personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen samt i
vilka fall de registrerade ska informeras om det inträffade. Anmälan ska
skickas till Datainspektionen inom 72 timmar och de registrerade ska
informeras utan onödigt dröjsmål.
Detta kan vara tidskrävande. För att kommunen ska uppfylla lag kraven och
slippa sanktioneringsavgifter föreslås en förenklad hanteringen och
beslutsfattande genom förändring av kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommundirektören och kanslichefen föreslår tillägg i delegationsordningen
med beslut som rör frågor om personuppgiftsincidenter och konsekvens
bedömningar. Delegat och ersättare i dessa frågor förslås vara kommun
direktören och kanslichefen.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med förslaget
samt
att kommundirektören får i uppdrag att årligen se över delegationsordningen
och återkomma till kommunstyrelsen.
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dnr ks2020-126

Strategi vid epidemi och pandemi
Säkerhetssamordnaren/säkerhetsskyddschefen och kommundirektören har
överlämnat en skrivelse i ärendet.
Folkhälsomyndigheten höjde i bö~an av mars i år riskbedömningen för
Coronaviruset COVID-19. I samband med det uppmanade Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR, och Länsstyrelsen Örebro län kommunerna
att uppdatera sina pandemiplaner.
Kommunfullmäktige antog den 28 oktober 2009 en pandemiplan för Nora
kommun. Vid översyn av planen framkom det att både formalia utifrån
kommunstyrelsens antagna riktlinjer för styrdokument samt nya råd och
förhållningssätt från olika myndigheter medförde så stora förändringar att
ändringarna inte kan anses som revidering.
Den föreslagna strategin vid epidemi och pandemi kommer att ligga till grund
för arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner hos de olika verksamhets
områdena. Om strategin antas av fullmäktige ersätter den den tidigare
pandemiplanen.
Syftet med Strategi vid epidemi och pandemi är att övergripande beskriva
hur kommunens arbete ska bedrivas i samband vid en epidemi eller pandemi
för att klara av de uppdrag och det ansvara som åligger kommunen.
Under utskottets behandling föreslår John SundelI (KO) att hänvisningar och
förtydliganden till andra relevanta dokument kan skrivas in i noterna. Detta
kommer att ske till dokumentet som ska behandlas av kommunstyrelsen .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige besluta
att anta förslag till Strategi vid epidemi och pandemi med revidering enligt
ovanstående.
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Motion 1/2020 om att se över byalagsrådets roll i eventuell ny
organisation
Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den
26 februari 2020 § 16.
Motionären föreslår:
att byalagsrådet och dess roll tas med i samband med ny organisation och
att motionärens ideer tas med i arbetet.
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.
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet förtydligade Tom Rymoen
(M) att rådets korrekta namn är byggderådet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning .

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna motionen till kommundirektören för beredning.
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Motion 2/2020 om att införa/omfördela tjänster på särskilt boende
som tar hand om tvätt, städ och mat
Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den
26 februari 2020, § 17.
Motionären föreslår:
att Nora kommun inför ett antal ~änster alternativt omfördelar tjänster inom
särskilt boende som tar hand om tvätt, städ och mat.
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. Undersköterskorna ska istället
arbeta mer kontinuerligt med omsorg och aktivering ur hälsoaspekt samt
kvalitetssäkra omsorgen för de gamla.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsens
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar

att överlämna motionen till kommundirektören för beredning.
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Anhållan från Intresseföreningen Bergslaget om ny medlems
avgift
Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Styrelsen för
Intresseföreningen Bergslaget vill inför sitt årsmöte 2020 undersöka
förutsättningarna att justera årsavgiften för år 2021 samt att en årlig justering
sker enligt konsumentprisindex från och med år 2022.
Den årliga medlemsavgiften har varit oförändrad sedan föreningen bildades
1995. Den enda justeringen av medlemsavgiften som tidigare beslutats av
årsmötet är det maximala takbelopp som infördes 2005.
Medhänsyn till den kostnadsutveckling som varit avseende personal, lokaler
och övriga ljänster anser styrelsen att medlemsavgiften behöver justeras för
att långsiktigt kunna bedriva en väl fungerande verksamhet och utveckla
medlemsnyttan.
Nora kommun betalar för år 2020 10 000 kronor i en fast avgift samt en rörlig
del på 1 krona per kommuninvånare vilket för år 2020 blir 10 729 kronor.
Totalt betalar Nora kommun 20 729 kronor för år 2020.
Intresseföreningen Bergslagets förslag till ny avgift innebär en årlig
kostnadsökning med 5 365 kronor, räknat på samma invånarantal som år
2020. Därtill kommer indexuppräkning från och med 2022. Vid ökat
invånarantal ökar den rörliga kostnaden med 1,50 per invånare.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå Intresseföreningen Bergslagets förslag om ny medlemsavgift
att föreslå Intresseföreningen att den fasta avgiften på 10000 kronor och
den rörliga avgiften på 1 krona/invånare ligger fast och att en årlig justering
sker enligt konsumentprisindex från år 2021 samt
att bjuda in Intresseföreningen Bergslaget till kommunstyrelsen under 2020
för information om verksamheten.
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Kommundirektören informerar
Kommundirektören informerar om Nora kommuns arbete med anledning
av Coronaviruset, Covid-19.
Kommunen har gått upp i så kallat stabsläge vilket innebär ett
beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar
information. Man frigör resurser och prioriterar insatser. Begreppet används
bland annat inom SÄPO, sjukvård, polis och kommuner
Nora kommuns övergripande ledningsgrupp samt säkerhetssamordnaren
träffas två gånger i veckan för avstämning av nuläge och åtgärder. Antalet
möten och åtgärder kan förändras snabbt beroende på vad som händer.
Arbetet sker helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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Eija Ahonen Pettersson (M)

X

Birqitta Borq (L)

-

Lars-Erik Larsson (N P)

X

Andreas Vidlund (SO)

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)
Jonas Akerman (S)
John SundelI (KO)

X

Bengt Magnusson (LPo)

X

Närvarorätt

Antal

Omröstningar

Närv,

Vice kso

Tom Rymoen (M)

X

Oppositionsråd

Pia-Maria Johansson (LPo)

x

Ja

§
Nej

Avs Ja

Nej

Avs

