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Ks § 92 dm ks2019-277 

Förslag till revidering av budgetförutsättningarna 2019 och 
planåren 2020-2021 

Nora kommun beslutade på kommunfullmäktige den 12 december 2018, 
§ 115, att kommunstyrelsen redovisar effektiviseringsförslag om 35 miljoner 
kronorfördelat på tre år. 

Majoritetspartierna, d.v.s. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna föreslår en revidering av budget
förutsättningarna för budgetåret 2019 och planåren 2020-2021 . Förslaget 
innebär att effektiviseringskravet fördelas på verksamheterna. 

Utgångsläget är att kostnaderna måste effektivisera och/eller öka intäkterna 
för att uppnå reduceringsbehovet med 35 miljoner kronor över en treårs
period för att kunna fortsätta finansiera kommunens verksamheter. Det vill 
säga en anpassning till kommunens skatteintäkter. 

Förslaget innebär bland annat att man avvaktar med "Heltidsresan" några år 
och att man inte tillsätter den vakanta halvtidsanställningen som klimat- och 
miljöstrateg. Budgetanslagen för den gemensamma övergripande verksam
heten föreslå man reduceras med 1 424 000 kronor genom effektiviseringar 
och/eller förändringar av gemensamma övergripande verksamheter. 

För verksamhetsområde Välfärd, Tillväxt och utveckling, föreslås ett 
effektiviseringskrav om 1 miljon kronor. 

För verksamhetsområde Välfärd, Skola och förskola, föreslås ett 
effektiviseringskrav om 9 miljoner kronor som grundas på kommunens 
nettokostnader 2018 i förhållande till referenskostnader, nettokostnads
avvikelse. 

För verksamhetsområde Välfärd, Omsorg, föreslås ett effektiviseringskrav 
för verksamheterna om 9 miljoner kronor som också grundas på kommunens 
nettokostnadsavvikelse 2018 i förhållande till riktade skatteintäkter för 
likvärdig omsorg i riket. 

För verksamhetsområde Välfärd, Individ och arbetsmarknad, som avser 
främst individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd , förslås ett effektivi
seringskrav om 9 miljoner kronor som också grundas på 2018 års 
nettokostnadsavvikelse. 

Förslaget innebär också att Integrationsverksamheten anpassas till 
Migrationsverkets statsbidrag för nyanlända. 
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NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande ~ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-06-03 133 

Majoritetspartiernas förslag innebär en fördelning på verksamheterna av 
återstående effektiviseringsbehov om 31 935 000 kronor. 

Nora kommun kan i dagsläget få effekter redan år 2019 på 5 576 000 kronor. 
Det grundas på aktualisering av 2019 års budget utifrån bokslut 2018, 
där felbudgeteringar under flera år justerats. 

Om inte budgetanslagen för "Heltidsresan', vilket inte har använts fullt ut de 
senaste två åren, tas i anspråk och om anställningen som klimat- och miljö
strateg inte tillsätts under året kan kommunen alltså uppnå reducerings
effekter om 5 576 000 i år. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på förslag till åtgärder som innebär besparingar år 2019 på 8 598 000 
kronor och år 2020 på 27 395 000 kronor. 

Förslaget innebär bland annat att tjänsterna som fastighetsstrateg och 
föreningsassistent tas bort och att tjänsten som kommunikationsstrateg inte 
tillsätts vid pensionsavgång. Förslaget innebär också att tjänsten som kultur
sekreterare minskas med 50 procent och tjänster på integration, 
Stödboendet, minskas med 4,5 tjänster. Det innebär totalt 487 000 kronor för 
år 2019 och 3 384 000 kronor för år 2020. 

Pia-Maria Johansson föreslår också att i verksamhetsområde Välfärd, Tillväxt 
och utveckling, ska de budgeterade kostnaderna för kulturskolan awaktas för 
kommande år vilket innebär 2 miljoner år 2019 och 2,5 miljoner år 2020. 

Inom verksamhetsområde Välfärd, Omsorg, föreslås en medveten steg
förflyttning inom funktionsstöd och hemtagning av externa placeringar, korta 
institutionsplaceringar med 14 dagar per placerad person samt att en resurs 
fördelningsmodell införs inom hemvården. Detta ger totalt för 2,3 miljoner 
kronor år 2019 och 7 miljoner 2020. 

Inom verksamhetsområde Välfärd, Skola och förskola, förslårs att resurs
utnyttjandet mellan förskolorna effektiviseras vilket innebär 300 000 kronor 
för år 2019 och 1 miljon kronor för år 2020. 

Dessutom föreslår Pia-Maria Johansson att verksamheterna tar fram förslag 
på ytterligare besparingar på 10 miljoner kronor som kan få effekt från 
1 januari 2020. Förslagen ska presenteras i augusti 2019. 

I övrigt yrkar Pia-Maria Johansson bifall till majoritetens förslag . 

David Stansvik 0/) yrkar på att budgetförutsättningarna för planåren utgår 
från en höjning av den kommunala skattesatsen med 40 öre. Effektivi
seringsbehovet inom verksamhetsområde Välfärd; Skola och förskola, 
minskas till 1 miljon kronor, Omsorg minskas till 1 miljon kronor samt Individ
och familjeomsorg, inklusive funktionsstöd till 2 miljoner kronor. 
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David Stansvik yrkar avslag på att man avvaktar "Heltidsresan". 

Dessutom yrkar David Stansvik på att taxorna för barn- och äldreomsorgen 
sänkts för de som har lägst inkomster. 

Håkan Kangert (M), Solveig Oscarsson (S) och John SundelI (KD) yrkar bifall 
till majoritetspartierna förslag. 

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

Ordföranden ställer också proposition på David Stansviks avslagsyrkande 
som gäller "Heltidsresan" och finner att det avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons samt David 
Stansviks ändringsyrkanden, var och en för sig, och finner att de avslås. 

Ordföranden ställer också proposition på David Stansviks tilläggsyrkande och 
finner att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, 
ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder och 
konsekvensbeskrivningar till budgetberedningens möte den 3 oktober 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till revidering av budgetförutsättningarna för budgetåret 
2019 och planåren 2020-2021. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander (N P) och 
Conny Alfredsson (SD) reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons 
yrkanden. 

David Stansvik reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till budget för ombyggnad av Nora avloppsreningsverk 

Kommundirektören och ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Nora avloppsreningsverk byggdes år 1957 och har byggds ut på 1960- och 
1970-talet. Anläggningen är i behov av omfattande renoveringar. Avlopps
reningsverket har inte genomgått någon större renovering sedan det byggdes 
men 1994 rustades reningsverket i liten skala. Driftövervakning installerades 
pumpar byttes ut och inloppsdelen byggdes om. Ar 2010 rustades 
omrörningen i rötkamrarna. 

Nora kommun har avsatt 120 miljoner kronor i investeringsmedel för 
ombyggnad av avloppsreningsverket. Dock visar en ny kalkyl att den 
beräknade kostanden uppgår till 186 miljoner kronor. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på 
att man avvaktar med kostnaderna för Nya Karlsängskolan tills kostnaderna 
för avloppsreningsverket är kända. 

Solveig Oscarsson (S) och David Stansvik (V) yrkar bifall till det framtagna 
förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på det framtagna förslaget och finner att det 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Rylanders yrkande och finner 
att det avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, 
uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att återkomma med nytt 
förslag för Nora avloppsreningsverk utifrån gällande budgetförutsättningar. 

Protokollsutdrag till 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avsätta 150 miljoner kronor i investeringsmedel för ombyggnad av Nora 
avloppsreningsverk samt 

att beakta driftkostnaden i kommande budget för VA-kollektivet i och med att 
det svarar för finansiering via taxan. 

Jan Rylander (NP) och Conny Alfredsson (SD) reserverar sig till förmän för 
Jan Rylanders yrkande. 
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Ks § 94 dnr ks2019-278 

Revidering av investeringsbudget för Nya Karlsängskolan 

Kommundirektören och ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Med anledning av ökade kostnader för om- och nybyggnation av Nora 
avloppsreningsverk behöver budgeten för Nya Karlsängskolan revideras och 
minskas från 360 miljoner kronor till 310 miljoner kronor. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) i första hand på att ärendet återremitteras för att ta in fler kvalitets
parametrar. 

Pia-Maria Johansson yrkar i andra hand på att kostanden per kvadratmeter 
ska vara 20 000 kronor. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på framtaget förslag och finner att 
det bifalls. 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, 
uppdra till Nora Fastigheter AB att anpassa arbetet med Nya Karlsängskolan 
enligt gällande budgetförutsättningar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera budgeten för Nya Karlsängskolan och avsätta 310 miljoner 
kronor i investeringsmedel samt 

att beakta driftkostnaden i kommande budget. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag angående Nitro/Nora BS:s önskemål om kommunens 
övertagande av bandyplanen 

Kommundirektören, utvecklingschefen och ekonomichefen har överlämnat en 
skrivelse i ärendet. 

Nitro/Nora BS, Nitro Nora bandysällskap, har inkommit till Nora kommun med 
önskemål om utökat finansiellt stöd för 2019 samt att kommunen ska överta 
ägandet och driften av bandyplanen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019, § 34, att ge kommundirektören 
i uppdrag att inleda dialog med föreningen om förutsättningarna för den 
framtida verksamheten. Den 9 april 2019 genomförde kommundirektören och 
ordförande för Nitro/Nora BS dialogen. 

Driftskostnaderna för bandyplanen har under säsongen uppgått till ca 
1 300 000 kronor. Komrnunen ger Nitro/Nora BS ett årligt driftsbidrag på 
975 000 kronor. Bidraget täcker inte driftskostnaderna. För att klara 2019 års 
verksamhet ansökte klubben om förskotts bidrag med 450 000 kronor från 
2020 års bidrag. Kommunstyrelsen beviljade detta den 3 april 2019, § 34. 

Nora kommuns ekonomi är mycket ansträngd och stora effektiviseringar 
behöver genomföras. Att kommunen i det läget ska ta över driften av 
bandyplanen med ökade kostnader för driften som följd , är inte rimligt i 
nuvarande situation med ansträngd ekonomi och stora behov inom andra 
områden. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson 
(LPo) på att fullt driftsbidrag med 975 000 kronor utbetalas till Nitro Nora BS 
för 2019 och att de 450 000 kronor som utbetalats i förskott enligt kommun
styrelsens beslut läggs som ett lån under förutsättning att de 500 000 kronor 
som beslutades av kommunstyrelsen den 27 april 2016, § 64, utbetalats till 
Nitro Nora BS. 

Pia-Maria Johansson yrkar också på att kommunen låter fylla på köldvätska, 
enligt rekommendationer, för 75 000 kronor. Detta för att kunna upprätthålla 
verksamheten ytterligare ett par år med nuvarande aggregat och för att 
avvakta eventuella miljöbeslut samt att kostanden för köldvätskan tas från 
oförutsedda medel alternativt från resterande icke utbetalda pengar enligt 
kommunstyrelsens beslut. 

Pia-Maria Johansson yrkar dessutom på att ärendet förs till kommun
fullmäktige för beslut. 

David Stansvik (V) och Margaretha Eriksson (S) yrkar bifall till framtaget 
förslag. 
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David Stansvik yrkar också bifall till Pia-Maria Johansson yrkande om att 
ärendet ska föras till kommunfullmäktige för beslut. 

Ordföranden ställer proposition på framtaget förslag och finner att det bifalls 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att det sedan tidigare beviljade årliga bidraget till Nitro/Nora BS med 975 000 
kronor kvarstår 

att resterande bidragsmedel på 525 000 kronor återstår för år 2020 samt 

att Nora kommun inte tar över driften av bandyplanen. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander, 
Lars-Erik Larsson (båda NP) och Conny Alfredsson reserverar sig till förmån 
för Pia-Maria Johanssons yrkanden. 

David Stansvik reserverar sig till förmån för yrkandet om att föra ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Protokollsutdrag till 
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Vägvisning genom Nora 

Kommundirektören och trafikingenjören har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. 

Det råder idag en otydlighet i befintlig skyltningen vid infarten till centrala 
Nora som vägleder trafikanter till parkering, campingplats, ställplats för 
husbilar och sevärdheter. Trafikanterna hamnar ofta i centrum och skapar 
trafikkaos i sitt letande. 

Det har kommit många klagomål från boende, besökande och näringsidkare 
på den bristande skyltningen. 

Med en tydligare skyltning kan trafikanterna hitta den bästa vägen till 
parkering, camping och ställplatser och trafiken kan löpa smidigare. 
Förhoppningsvis blir det också färre husbilar och bilar med husvagnar i 
centrala Nora. 

Kommundirektören och trafikingenjören föreslår därför att kommunstyrelsen 
beslutar att avsätta 100 000 kronor för inköp och uppsättning av nya skyltar. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på 
att ärendet återremitteras för att ta hänsyn till Byggnadsordningen och 
ordningsföreskrifterna samt att ärendet remitteras till Hembygdsföreningen 
för yttrande. 

Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

Solveig Oscarsson (S) och John SundelI (KO) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på det framtagna förslaget mot 
avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 100 000 kronor för inköp och uppsättning av nya vägskyltar 

att medlen anslås från kommunstyrelsens oförutsedda medel 2019 samt 

att ge trafikingenjören i uppdrag att verkställa beslutet med beställning av 
vägskyltar och uppsättning av desamma. 

Pia-Maria Johansson, Bengt Magnusson (båda LPo), Jan Rylander, Lars-Erik 
Larsson (båda NP) och Conny Alfredsson (SO) reserverar mot beslutet. 

JUste2:i9n I~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande '-/ 



WI NORA 
"' ,Ii KOMMUN 

Närvaro-och omröstningslista 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 3/62019 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I§ § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

V ordf Solveig Oscarsson (S) X 

o"', Tom Rymoen (M) X 

Jonas Akerman (S) -
Susanne Forsberg (C) -
Ulla Bergström (S) X 

Håkan Kangert (M) §§ 92-93 X 

Kent Nilsson (S) X 

Susanne Lindholm (KO) -
Hans Knutsson (S) X 

Birgitta Borg (l) -
David StansvikjV) X 

Pia-Maria Johansson (LPo) X 

Bertil Roden (N P) -
Conny Alfredsson (SO) X 

Ben~t Ma~nusson (lPo) X 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Bengt Svensson (M) 

Ursula Steffensen (S) X 

Jörgen Sateraas (C) 

Abdo Haj Mohammad (S) 

John Sundeli (KO) X 

Margaretha Eriksson (S) X 

Jan Ulfberg (l) 

Therese Hoikkala (V) 

Fredrik Munkvold (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Anna Karlsson (S) X 

Jan Rylander (N P) X 

Andreas Vidlund (SO) 

Maria Blomqvist (LPo) 

§§ 94-96 lars-Erik larsson (NP) x 

Vakant (SO) 

Antal 
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