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Information om ekonomirapport 2
Ekonomirapporten redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med juli
månad.
Nora kommun har ett budgeterat resultat på 7 312 000 kronor men förväntas
redovisa ett budgetöverskridande med 2 580 000 kronor. Det innebär istället
ett positiv1 resultat på 4 732 000 kronor.
Ekonom irapporten redovisar 11 funktionsnivåer som förväntas redovisa ett
budgetöverskridande och 13 funktionsnivåer förväntas redovisa ett budget
underskott. Resterande funktionsnivåer förväntas rymmas inom befintliga
budgetramar.
Under utskottets behandling av ärendet var utskottets ordförande och vice
ordförande förhindrade att delta. Utskottet utser därför kommunstyrelsens
vice ordförande som ordförande för ärendet.
Ärendet behandlas på kom munstyrelsens sammanträde den 7 september
2022.
Ordföranden tackar för informationen.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för
kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen
Regeringen har gett ut en ny förordning om avgifter inom livsmedels
kontrollen (2021:176), LAF. Enligt LAF ska en kontrollmyndighets kostnader
för offentlig kontroll täckas av avgifter. Avgifterna fastställs av den
kommunala nämnd som utför kontrollen enligt den taxa som kommun
fullmäktige beslutat. LAF anger också att avgifterna ska beräknas så att det
finns tillräckliga finansiella resurser. Kommunerna måste också förhålla sig
till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för livs
medelskontrollen.
Det tidigare systemet med årlig avgift innebar en skyldighet för kommunerna
att ta ut en avgift varje år för alla registrerade verksamheter oavsett om det
skett någon kontroll eller inte. Avgifterna var schabloniserade och fördelade
över flera år och baserades på riskklassning. Kontrollen utfördes enligt
kontrollmyndighetens kontrollplan enligt varje verksamhets riskklassning och
avgift inom en treårsperiod.
Med införande av efterhandsdebitering tas det inte längre ut en fast årlig
avgift. Avgiften debiteras i stället efter genomförd kontroll. Den förändrade
hanteringen av uttag av avgifter innebär att helt nya taxebestämmelser
behöver beslutas av fullmäktige.
Den nuvarande taxan på 985 kronor per timme har gällt från den 1 januari
20 12. Ny beräkning av kostanden innebär en timtaxa på 1165 kronor. Taxan
gäller från och med den 1 januari 2023.
Den nuvarande taxan täcker inte kostnaderna för livsmedelskontroll vilket gör
att delar av kontrollen finansieras av skattemedel.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 20 april 2022, § 99.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att
besluta att anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelshanteringen.
Utskottets behandling av ärendet.

Yrkanden
Bengt Magnusson (LPo) yrkar på de som skött sig året innan erhåller en
rabatt på taxan nästkommande år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och
finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons tilläggs
yrkande och finner att det avslås.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen samt
att taxan gäller från och med den 1 januari 2023.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för
avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria
läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter
Regeringen kommer i juni 2022 att anta en ny lag om tobaksfria nikotin
produkter. En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas
av avgifter. Avgifterna fastställs av den kommunala nämnd som utför
kontrollen enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutat. Kommunerna
måste också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när
de tar ut avgifter för livsmedelskontrollen.
Nuvarande taxa på 1 087 kronor per timmer har gällt sedan 1 januari 2020.
Ny beräkning av kostnaderna innebär en ny timtaxa på 1 080 kronor. Taxan
gäller från och med den 1 januari 2023.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen behandlade ärendet den 19 maj
2022, § 119. Nämnden föreslår kommunfullmäktige i respektive medlems
kommun att besluta att anta ny taxa för kommunens avgifter inom områdena
serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska
cigaretter, folköl samt nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny taxa för avgifter inom områdena serveringstillstånd, tobaks
tillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, folköl samt nya lagen
om tobaksfria nikotinprodukter samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023.
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Avsiktsförklaring avseende upphandling och införande av digitalt
långtidsbevarande, e-arkiv
Arkivarien har den 13 juni 2022 överlämnat en skrivelse i ärendet
I den moderna förvaltningen sker nästan all hantering av information digitalt.
Alla allmänna handlingar ska , enligt tryckfrihetsförordningen, bevaras för all
framtid, såvida det inte har beslutats att de ska gallras.
Detta ställer krav på att vi kan ta hand om den information som skapas
elektroniskt. Den digitala informationen ska vara sökbar, nåbar, tillförlitlig
och säker. En förutsättning för detta är möjligheten att bevara den digitala
informationen i ett e-arkiv.
Nora kommun har inget e-arkiv och saknar därmed slutförvaring för de
digitala systemen som används i verksamheterna. Enligt gällande dokument
hanteringsplaner bevaras kommu nens samtliga handlingar på papper. De
som inte skrivs ut på papper ligger kvar i systemen under obestämd tid
underordnade leverantörer med dyra licenser med oklar bevarandekapacitet.
Det är ohållbart i längden.
Det har sedan. lång tid tillbaka lyfts av tidigare arkivarier att finna en lösning
på digital slutförvaring av elektroniska handlingar i form ave-arkiv och nu är
det hög tid att finna en lösning som är mest fördelaktig för kommunen ur
ekonomiskt, tidsmässigt och arbetsmässigt perspektiv.
A rkivarien och komm unsekreteraren har undersökt olika alternativ och
föreslår att Nora kommun avger en avsiktsförklaring om upphandling och
införande av digitalt långtidsbevarande, e-arkiv, tillsammans med
E-arkivcentrum Dalarna, vilket är en sammanslutning av dalakommuner som
arbetat tillsammans med e-arkivering sedan 2018.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen bes luta
att avge avsiktsförklaring för att samarbeta med E-arkivcentrum Dalarna
gällande avtalssamverkan om e-arkiv samt gemensam upphandling av
e-arkivsystem 2023 samt
att den beräknade årliga kostnaden för e-arkiv för Nora kommun på 122 389
kronor samt kostnad för införande 53 480 kronor beaktas när beslut tas om
slutlig budget för 2023 ·
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Lägesrapport, Ledarskapspolicy
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021 att ge HR-chefen i upp
drag att ta fram ett förslag till ledarskapspolicy. HR-chefen informerar om
arbetet med att ta fram ledarskapspolicyn.
Arbetet har bland annat skett genom intervjuer med kommunalråden och
oppositionsrådet, chefer och fackliga företrädare.
All personal har fått besvara en enkät om ledarskapet i kommunen samt fått
lämna synpunkter i fritext. Enkäten ska vara besvarad senast den 31 augusti.
Enkäten har hittills besvarats av 219 av totalt 1 000 medarbetare.
Förslag till ledarskapspolicy presenteras på ledningsutskottet i september.
Ordföranden tackar för informationen .
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Rapportering av arbetet med uppdraget om Nora kommuns
lönefunktion
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 152, att ge HR-chefen
i uppdrag att se över lönefunktionen och presentera förslag till hållbar löne
hantering.
På kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2021, § 31, lämnade
HR-chefen en lägesrapport om uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade att
ge HR-chefen i uppdrag att inleda förhandlingar och föreslå avtal om
samordning/övertagande med annan aktör avseende löneadministration .
Aterrapportering till kommunstyrelsen i september 2022.
Vid utskottets behandling av ärendet informerar HR-chefen att det har förts
diskussion med Västmanlands/Dalarnas lönenämnd om att Nora kommun
eventuell kan ansöka om att gå med i nämnden. Nämndens säte är i
Norbergs kommun.
Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Justerares sign

«.D Jtlv

Utdragsbestyrkande

Protokollsutd rag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Ledningsutskottet

Lu § 50

Sammantradesdatum

Sida

2022-08-24

62

dnr ks2022-361

Information om förslag till uppdrag om revidering av reglemente
för ersättning till kommunala förtroendevalda
Under utskottets behandling av ärendet är utskottets ordförande och vice
ordförande förhindrade att delta. Utskottet utser därför kommunstyrelsens
vice ordförande som ordförande för ärendet.
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att se över
reglementet för ersättning till kommunala förtroendevalda utifrån den nya
politiska organisationen som gäller från och med årsskiftet 2022/2023.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september
2022.
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Information om förslag att tillsätta tillfällig beredning om
arvodesnivåer
Under utskottets behandling av ärendet är utskottets ordförande och vice
ordförande förhindrade att delta. Utskottet utser därför kommunstyrelsens
vice ordförande som ordförande för ärendet.
Utskottet enas om att föreslå kommunfullmäktige att på sammanträde den
21 september tillsätta en tillfällig tvärpolitisk beredning under kommun
fullmäktige som arbetar med arvodesnivåerna. Aterkoppling i november.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 september
2022.
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Informationiåterrapportering av ny förvaltningsorganisation
Under utskottets behandling av ärendet är utskottets ordförande och vice
ordförande förhindrade att delta. Utskottet utser därför kommunstyrelsens
vice ordförande som ordförande för ärendet.
Kommundirektören presenterar förslag till ny förvaltningsorganisation
baserad på den nya politiska organisationen.
Ordföranden tackar för informationen.
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Medborgarförslag 3/2022 om att placera återvinningsstationen i
Järnboås på annan plats
Evylyn Pettersson, Ida Larsson och Hanna Lönnström överlämnade förslaget
på fullmäktige den 7 juni 2022, § 61.
Förslagsställaren föreslår:
1. att Nora kommun verkar för att hitta en bättre plats för återvinnings
stationen. Det finns inte längre ordentlig plats för den i anslutning till
skolparkeringen och bör därför flyttas.
2. att någon av de kommunala tomterna som ligger bredvid vattentornet
ca 200 meter söder om parkeringen används till ändamålet. Dessa tomter
ligger nära drivmedelspumpen i Järnboås och återvinningen får därför en
naturlig och mycket säkrare plats att stå på. Det finns även plats för
säkrare upphämtning av insamlat material utan att störa buss- och biltrafik
vid parkeringen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar

att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 4/2022 om fotbollsmål mm vid röda Esstorp
Ann Larsson med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 7 juni 2022

§ 62.
Förslagsställarna föreslog:
1. att fotbollsplanen på röda Esstorp, den gamla lekplatsen, fixas till med
fotbollsmål
2. att grusplanen rensas
3. att basketkorgar och en målad king out-ruta installeras.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning .
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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Förslag till utbetalning av partistöd 2022
Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för
kommunalt partistöd. Reglerna reviderades den 27 september 2017, § 73.
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd.
Av reglerna för partistöd framg år 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 partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för
medborgarna 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 granskningen gäller partistödet för år 2021 . Redovisning och
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige
utom från Sverigedemokraterna.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utbetalning av partistöd 2022 till samtliga partier.
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Extra anslag till kompletterande utredning, Norvalla lP
Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2021, § 131, att avsätta
300 000 kronor till en förstudie avseende utveckling av Norvalla idrottsplats.
I uppdragsdirektivet till förstudien står att utredningen ska fokusera på
friidrott med målet att utveckla Norvalla till en godkänd friidrottsanläggning
med syntetbeläggning.
Förstudien presenterades i kommunstyrelsen den 17 maj 2022, §72.
Kommunstyrelsen beslutade då att fortsätta projekteringsarbetet samt att
undersöka möjligheterna till extern finansiering . Kommunstyrelsen fattade
inget beslut om kostnaden för den fortsatta projekteringen.
Projektenheten inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram
en översiktlig kalkyl för det fortsatta arbetet och bedömer kostnaden till max
400 000 kronor. Den fortsatta projekteringen innebär då en färdig
projektering för anläggningen, ett färdigt förfrågningsunderlag inför en
eventuell upphandling samt en ekonomisk kalkyl.
Projekteringen bör vara klar för beslut under första kvartalet 2023.
Friidrottsföreningen, IFK Nora Friidrott, är delaktiga i projektet och kommer
att hjälpa till med att ta fram vilka möjligheter som finns till externfinansiering.
Beslut om externfinansiering kommer dock inte kunna fattas innan
kommunen tagit ställning till om anläggningen ska byggas eller ej och kan
således inte utgöra förutsättning i det beslutet.
Utskottets behandling av ärendet
Yrkanden
Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på förslaget.

Birgitta Borg (L), Kent Nilsson (S) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till
förslaget.
'
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet
bifaller förslaget.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 400 000 kronor för den fortsatta projekteringen för Norvalla lP
att kostnaden belastar ansvar 20100, Kommunstyrelsens tillfälliga engångs
resurser
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att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att färdigställa
projekteringen samt
alt projekteringen färdigställs inför beslut senast under kvartal 1 2023.
Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till förmån
för avslagsyrkandet.
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Extra anslag till kompletterande utredning, Stensnäs 3
Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Nora kommun har
för sin framtida och pågående expansion låtit ta fram en detaljplan för
nybyggnation av villor vid Stensnäs, norr om Nora centrum. Expansionen av
området har skett i flera steg där detaljplanen för det tredje steget,
Stensnäs 3, vann laga kraft 20 juni 2022.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 17, att ge kommun
direktören i uppdrag att utreda investeringskostnader för den fortsatta
exploateringen av området. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2022,
§ 24, att avsätta 500 000 kronor för projektering av infrastruktur inför
kommande tomtavstyckn ing.
I samband med utredningarna har Länsstyrelsen meddelat att de bedömer
att en arkeologisk utredning behöver utföras. Inom det detaljplanelagda
området vid Stensnäs bedömer de att det finns en hög sannolikhet för
tidigare okända fornlämningar. Denna bedömning är gjord med hänsyn till
den kända fornlämningsbilden i närområdet, tillsammans med de topo
grafiska och geologiska förutsättningarna inom området.
Utredningen ska fastställa om fornlämningar finns och ge Länsstyrelsen
beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Länsstyrelsen har gett Stiftelsen
Kulturmiljövård i uppdrag att genomföra undersökningen. Kostnaden är
bedömd till 233 780 kronor exklusive moms och tillfaller Nora komm un som
markägare. Kostnaden är inte upptagen i tidigare beslutade
utredningsmedel.
I samband med åtgärderna kan viss trädfällning inom området behöva göras
en åtgärd som är planerad i samband med expansionen av området.
Kostnaden för dessa åtgärder bedöms till maximalt 50 000 kronor.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 300 000 kronor för arkeologisk undersökning samt eventuellt
tillkommande åtgärder för att kunna utföra undersökningen
att kostnaden belastar ansvar 20100 Kommunstyrelsens tillfälliga engångs
resurser samt
att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att se till att
åtgärderna verkställs och återrapporteras i enlighet med Länsstyrelsen
beslut
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Medfinansiering, Leader Bergslagen
Nora kommun ingår sedan tidigare i Leaderområdet Bergslagen. Detta
Leaderområde omfattar tio kommuner; Hällefors, Ljusnarsberg , Nora,
Lindesberg , Skinnskatteberg , Surahammar, Norberg, Fagersta,
Smedjebacken och Ludvika. Genom Leader möjliggör Europeiska unionen
lokal utveckling riktat till landsbygd och civilsamhälle. Modellen bygger på att
det ska vara förhållandevis enkelt att ansöka om utvecklingsmedel för att
främja lokala initiativ.
Nora kommun beslutade om medlemskap 2007 och om medfinansiering för
första programperioden till 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj
2014, § 98 om fortsatt medfinansiering om 23 kronor per invånare och år för
programperioden 2017-2021.
Jordbruksverket beslutade hösten 2015 att inte bevilja medel till Leader
Bergslagen för den programperioden. Medlemskommunerna beslutade då
att satsa inför programperioden 2023-2027 och att medfinansiera arbetet
med 210 040 kronor per år under tidsperioden 2017-2021. Den 10 juni 2021
lämnade Nora kommun in en avsiktsförklaring till Jordbruksverket i vilken
kommunen ställde sig bakom arbetet med att ta fram en lokal utvecklings
strategi inför kommande program period.
Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Bergslagens utvecklings
strategi blivit prioriterad för programperioden 2023-2027 och tilldelats en
budget ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling om
41 237 500 kronor. En förutsättning är offentlig medfinansiering från
medlemskommunerna om 13 608 375 kronor fördelat över programperioden
Medfinansieringen bygger, som tidigare programperioder, på befolknings
mängden och uppgår till 24 kronor per invånare och år. För Nora kommuns
del baseras beräkningen på 10 686 invånare vilket ger 256 464 kronor per år
i medfinansiering.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera Leaderområde Bergslagen med 24 kronor per invånare
och år under program perioden 2023-2027.
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Förslag till kompensation för vårdpersonal inom omsorgen
med anledning av ändrat arbetstidsmått
Från och med den 1 april 2022 gäller nyt! arbetstidsmått för fack
förbundet Kommunals medlemmar som arbetar natt. Det är anställda i
kommuner och regioner som får kortare nattarbetstid. Det nya heltids
måttet för de som arbetar natt ändras från 36,20 timmar per vecka till
34,20 timmar per vecka.
Vid inledande MBL-förhandling mellan Nora kommun, som arbetsgivare,
och fackförbundet Kommunal den 18 januari och 27 januari 2022
informerade arbetsgivaren om att i samband med sänkningen av arbets
tidsmåttet för Kommunals medlemmar som arbetar nat! kan arbets
givaren göra avräkning på löneöversynsutrymmet. Kommunals
representant yrkande på att ingen avräkning ska göras.
Vid kompletterande MBL-förhandling den 3 mars 2022 enas parterna om
att summan som ska avräknas löneöversynsutrymmet ska vara 42 000
kronor.
Utskottets behandling av ärendet
Yrkanden
Ordföranden yrkar på att kompensation ska göras, i dagpersonalens
löneutrymme för vårdpersonal inom omsorgen som arbetar inom
Kommunals område, i storlek med den avräkning som beslutades i
MBL-förhandling den 3 mars 2022.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kompensation ska göras, i dagpersonalens löneutrymme för vård
personal inom omsorgen som arbetar inom Kommuna ls område, i
storlek med den avräkning som beslutades i MBL-förhandling den
3 mars 2022.
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