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Information från revisorerna
Ingen information lämnades från revisorerna vid dagens sammanträde.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förs lag 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
livsmedelskontrollen.
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
2012. Ny beräkning av kostanden innebär en timtaxa på 1 165 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.
Samhällsbyggnads nämnden 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.
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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.
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.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. ,

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för
avgifter inom alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria
läkemedel och tobaksfria nikotinpr odukter
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.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag

Kommunfullmäktige beslu tade enligt kommunstyrelsen s förslag.
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Fö rs lag att tillsätta t illfällig beredning om arvodesnivåer
Under utskoltets behandling av ärendet är utskoltets ordförande och vice
ordförande förhindrade alt delta, Utskottet utser därför kommunstyrelsens
vice ordförande som ordförande för ärende!.
Utskottet enas om alt föreslå kommunfullmäktige att på sammanträde den
21 september tillsälta en tillfällig tvärpolitisk beredning under kommun
fullmäktige som arbetar med arvodesnivåerna, Aterkoppling i november,
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 septernber
2022,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
alt tillsälta en tillfällig beredning, enligt kommunfullmäktiges arbets
ordning § 48, för alt arbeta med nivåerna på arvoden sarnt
att återkoppla till fullmäktige i november 2022,

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag,
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Val av ledamöter till tillfällig beredning om arvodesnivåer
Följande personer utses att delta i tillfällig beredning om arvodesnivåer.
Per Andreasson (S), ordförande
Eric Viduss (M)
Pia-Maria Johansson (LPo)
Lars-Erik Larsson (NP)
Conny Alfredsson (SO)
David Stansvik (V)
Christer Gustavsson (C)
Birgitta Borg (L)
Monica Aune (MP)
John SundelI (KO)
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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 komrnunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala
partiarbetet som riktar sig ti ll 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.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.
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Förslag till ny gränsdragning för naturreservatet Fibbetorps
skogen
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022, § 65, att ge Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att skicka förslaget om förändring
av naturreservatet Fibbetorp på remiss under perioden 24 maj-27 juni 2022.
Förslaget har skickats till berörda myndigheter, stiftelser, föreningar och
grannar. Förslaget har dessutom skickats till sakägare, dvs Nora kommun
och arrendatorn för den angränsande åkermarken.
Synpunkter har lämnats av Örebro läns botaniska sällskap, skogsstyrelsen,
länsstyrelsen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga svar är positiva
till de föreslagna ändringarna. Länsstyrelsen poängterar dock att upp
hävandet måste kompenseras i skälig utsträckning, vilket det aktuella
förslaget gör.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ställer sig positiv under
förutsättning att det inte försvårar framtida bostadsområde söder om
reservatet. Förvaltningen anser att reservatet har stor betydelse för tätorten
och den omgivande landsbygden som med tiden blir mer betydande. I
Förvaltningen påpekar också vikten av att göra området mer tillgängligt samt
att skyltningen ska vara tydlig .
Grönområdet har stöd i Översiktsplanen, ÖP. De två tillkommande områdena
ligger inom utvecklingsområde för bostäder men då ytorna är små bedöms
det inte vara något hinder för bostadsutvecklingen. Reservatet kan dessutom
i framtiden, i samband med framtida utbyggnad, få en mycket viktig roll.
Den ena sakägaren, arrendatorn, har inte lämnat några skriftliga synpunkter.
Däremot har arrendatorn och Nora kommun kommit överens om att
förtydliga vad som gäller för gränsområdet mot åkern. Kommunen ansvarar
för att röja skogsbrynet i reservaten. För att gynna floran slås den obrukade
zonen av arrendatorn från mitten av juli till mitten av augusti. Vid behov av att
rensa diket ska samråd ske med förvaltaren av naturreservatet.
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Samhällsbyggnads utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ny gränsdragning för naturreservatet Fibbetorpsskogen samt
att fastställa skötselplan för naturreservatet Fibbetorpsskogen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Kommunfullmäkti ge beslutade enligt kommunstyrelsens förslag
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Medborgarförslag 5/2022 om mellanmål i skolan
Fredrik Svensson överlämnar medborgarförslaget.
Förslagsställaren föreslår:
att Nora kommun förser alla elever, som inte har med sig egen frukt
eller macka, med en frukt eller del aven frukt.
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning .
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Delgivningar
Det finns inga delgivningar at! redovisa vid dagens sammanträde.
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Avtackning av avgående ledamöter
Ordföranden framför tack till avgående ledamöter och ersättare. Till
avgående ledamöter med tjänstgöringstid på två mandatperioder eller mer
utdelas en minnesgåva och blommor. Till övriga avgående ledamöter utdelas
blommor.
Minnesgåva och blommor delas ut till Tom Rymoen (M), Solveig Oscarsson
(S), Camilla Sörman (S), Kent Nilsson (S), Birgitta Borg (L), John SundelI
(KO) och Rutger Ahlbeck (NP).
Andreas Vidlund (-) deltog inte på sammanträdet.
Blommor delas ut till Anita Rundqvist (S), Christer Gustavsson (C) ,
Johnathan Tjäder (V) och Maria Blomqvist (LPo).
Christer Häggqvist (M), Bror-Erik Israelsson (S) och Jasmine Ivarsson (MP)
deltog inte på sammanträdet.
Tom Rymoen (M), John Sundeli (KO), Solveig Oscarsson (S) , Birgitta Borg
(L) och Kent Nilsson (S) yttrar sig .
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Ledamöter

Närvarande
beslutande

Omröstning

§
Ja

S

M

SO

Solveig Oscarsson

X

Bror-Erik Israelsson

-

Ulla Bergström

X

Ursula Steffensen

X

Camilla Sörman

X

Sofia Erlandsson

X

Eleonore Karlsson

X

Kent Nilsson

X

Anna Karlsson

X

Anita Rundqvist

X

Hans Knutsson

X

Tom Rymoen

X

Bengt Svensson

X

Eric Viduss

X

Eija Ahonen Pettersson

X

Christer HäqQqvist

-

Andreas Vidlund (-)

-

Conny Alfredsson

X

Birgitta Ahl

X

Vakant
Marita Simpson, 1:e vice ordf

X

Susanne Forsberg

X

Christer Gustavsson

X

Pia-Maria Johansson

-

Bengt Magnusson

-

Maria Blomqvist

X

Lars-Erik Larsson

X

Rutger Ahlbeck, 2:e vice ordf

X

Jan Rylander

X

Therese H Lindqvist

X

Jonatan Tjäder

X

KO

John SundelI

X

L

Birqitta Borq

X

MP

Jasmine Ivarsson

-

S

Per Andreasson, ordförande
Antal

X

C

LPO

,
NP

V

28

V(Aj ~

v

§

§
Nej

Avs

Ja

Nej

Avs

Ja

Nej Avs
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Ersättare

Närvarande

beslutande

Närvarande
ej beslutande

Omröstning

1&

l:)

Ja
S

Nej

Avs

X

Mikael Wahl berg

X

Monica Sundberg
Abdo Haj Mohammad
Anneli Kammerland (-)
Be rit Elgström

X

Raimo Niskanen
M

Britt Alderholm

X

Morgan Hedlund
Therese Larsson
SO

Vakant
Vakant

C

Elin Dahlbacka
Kenneth Eriksson

LPO

NP

Anna Berggren

X

Klara Sandbero

X

Gunnar Rosendahl (-)

,

Anders Stiafur
V

Björn FO,lkesson
Eva Halder!

KO

Klas Engholm
Mariann e Holmbero

L

Ulf W ilder
Gunil la Jackson

MP

Jan Larsson
Petra Käller

X

Antal

5

2

Ja

1&
Nej

Avs

Ja

Nej

Avs

