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Förslag om utbetalning av partistöd
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 framgår 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 granskaningen gäller partistödet för år 2018. Redovisning och
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier.
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dnr ks2019-317

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering
av bilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt taxa enligt
strålskyddslagen
Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2018, § 92, att anta ny
timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslag och planoch bygglagen. Tillhörande bilagor reviderades dock inte vid detta tillfälle.
Taxebilagorna antogs 2008 med viss revidering 2013. Sedan dessa har
lagstiftningen ändrats vilket innebär att prövningsnivåer och koder är
ändrade. Bilagorna bör därför ändras.
Taxebilaga 2 redovisar de fasta tillsynsavgifterna. Där har en anpassning
gjorts till de klassningskoder som finns i miljöprövningsförordningen
(2013:251). Detta medför att många koder som fanns i den tidigare taxan är
förändrade men tillsynstiden är likvärdig med tidigare taxa.
Taxebilaga 1 redovisar tidsåtgången i anmälningsärenden. Kunskapen har
ökat om hur stor tidsåtgången är i förhållande till den avgift som tas ut i olika
anmälningsärenden. Det innebär en justering av taxebilagan. Handläggning
avanmälningspliktiga verksamheter såsom hygienisk behandling, bassängbad samt skol- och fritidsverksamhet har fått nivåer utifrån hälsorisk och
storlek.
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat att
kommunen är skyldig att utöva tillsyn i frågan om radonhalten i bostäder och
lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.

Förändring i taxan enligt strålskyddslagen är att fastighetsägare till bostäder
och lokaler som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet angående radon är avgiftsskyldiga.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen behandlade ärendet den 13 juni
2019, § 130 och förslår kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora besluta att anta bilaga 1 och 2 till taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa enligt strålskyddslagen.
Under utskottets behandling av ärendet diskuteras förslaget. Ordföranden
föreslår att ärendet förs till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
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dnr ks2019-093

Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande överlämnad den 20 februari 2019 en
skrivelse om förändrad mötesform för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Partierna i majoriteten, dvs Socialdemokraterna och partierna i Alliansen ,
anser att det krävs en plattform för samtal mellan de politiska partierna.
Kommunstyrelsen kan utgöra den plattformen under förutsättning att
ledamöterna upplever att samtalssituationen känns förtrolig. Förslaget är
därför att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten
och media under innevarande mandatperiod.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har flyttat sina sammanträden till
samlingssalen på Hagby ängar. Flytten innebär att det skapas utökade
mötesytor mellan ledamöter och medborgare. Akustiken och belysningen är
bättre för ledamöter och medborgare och på sikt ökar kanske förutsättningarna för någon form av webbsändning.
Ett förslag till kommunikationsplan har tagits fram för att kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige ska uppfylla sina utåtriktade roller.
Följande aktiviteter föreslås i samband med kommunstyrelsens
sammanträden.
•

En kort mötessammanfattning skrivs i samband med kommunstyrelsens
sammanträden och pUbliceras genom ol ika kanaler.

• Ett kort genomgång hålls av kommunstyrelsens ordförande för medierna
på plats eller via telefon direkt efter sammanträdena.
•

Partiernas företrädare finns tillgängliga för medierna via telefon och deras
kontaktuppgifter finns tillgängliga via nora.se.

Ordföranden föreslår att Miljöpartiet, under innevarande mandatperiod, ska
erbjudas en insynsplats i kommunstyrelsen med en ordinarie representant
och en ersättare. Insynsplatsen innebär närvarorätt men inte yttranderätt
eller förslagsrätt.
Representanten och ersättaren har rätt til l sammanträdesarvode samt
reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst men inte inläsningsarvode. För att kunna erhålla ersättning måste representanten och ersättaren
vara utsedda och namngivna av Miljöpartiet.
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I samband med fullmäktiges sammanträden i ny lokal på Hagby ängar
erbjuds partiernas företrädare att, före sammanträdet, finnas på plats för
frågor och samtal med kommunmedborgare under 30 minuter. Ersättning
utgår till respektive utsedd och namngiven gruppledare.
Information om det öppna mötestillfället sker via nora.se och sociala medier i
samband med kallelsen till kommunfullmäktige. Partierna ansvarar själva för
sitt deltagande.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsen den 3 april 2019, § 38. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle föras till kommunfullmäktige för beslut.
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkades på återremiss
och omröstning genomfördes. Resultatet av omröstningen var 20 ja-röster
och 12 nej-röster vilket innebar att ärendet återremitterades genom
minoritetsåterremiss enligt kommunallagen 5 kapitlet 50 §.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att det
som i förra förslaget till kommunikationsplan kallades snabbprotokoll ska,
för att inte missförstås, i stället benämnas mötessammanfattning. Det är
alltså enbart en kort sammanfattning av vad som behandlades på kommunstyrelsens möte.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och
media under mandatperioden 2019-2022
att ovanstående ska gälla från och med kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2019 samt
att medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-28

64

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges
befintliga ram samt
att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.
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dnr ks2019-359

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Alla svenska kommuner har enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap krav på sig att varje ny mandatperiod upprätta en risk- och
sårbarhetsanalys för kommunens geografiska område.
Kommunens säkerhetskoordinator har tillsammans med Örebro kommuns
säkerhetshandläggare och representanter från Nora kommuns verksamheter, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Norabostäder AB samt Nora Fastigheter AB
samlat in material och deltagit i diskussioner och värderingar av risker.
Resultatet av detta utgör Nora kommuns risk- och sårbarhetsanalys.
Dokumentet omfattas av ett flertal olika inriktningar där huvuddelen utgör en
analys över ett antal förutbestämda risker. Analysen redovisar sårbarheter
och har mynnat ut i ett antal förslag till åtgärder. Den ska utgöra grunden för
kommunens krisberedskap och vara implementerad i alla kommunala
verksamheter.
Analysen visar exempel på risker som bedöms som särskilt kritiska och som
vid en inträffad händelse kan innebära stor påverkan på samhället i stort. För
några risker finns tydliga sårbarheter inom både kommunala och icke
kommunala verksamheter.
I slutet av rapporten uppmärksammas de sårbarheter inom krisberedskap
som finns inom kommunen samt åtgärdsförslag för mandatperioden.
Övriga inriktningar som uppmärksammas i dokumentet är en generell
beskrivning över kommunen samt identifiering av samhällsviktig verksamhet
och kritiska beroenden.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.
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dnr 2019-299

Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalen år 2019-2021
Bergslagsdiagonalen har lämnat en inbjudan om Partnerskap Bergslagen
för åren 2019-2021.Kommundirektören har den 13 augusti 2019 överlämnat
en skrivelse i ärendet.
Bergslagsdiagonalen är, sedan 1994, ett organiserat samarbetsprojekt
mellan 15 kommuner och regioner. Under verksamhetstiden har syftet för det
gemensamma arbetet varit att genom aktiviteter stödja regionförstorning och
stärka det mellansvenska inlandets tillväx!- och konkurrenskraft.
Det senaste treåriga samarbetsavtalet för Bergslagsdiagonalen upphörde i
och med utgången av år 2018. Nora kommun deltog inte i det samarbetsavtalet.
Ledningsgruppen för Bergslagsdiagonalen rekommenderar nu berörda
regioner och kommuner att delta i det fortsatta samarbetet för stråket
Bergslagsdiagonalens utveckling under åren 2019-2021. Arsavgiften för
Nora kommun är 30 000 kronor per år. Totalt 90 000 kronor under den här
treårsperioden.
Kommundirektören föreslå att kommunstyrelsen tackar nej till Bergslagsdiagonalens inbjudan om partnerskap under 2019-2021. Då Nora kommun
inte deltog i senaste samarbetsavtalet påverkas inga avtal eller pågående
projekt för Nora kommuns del.
Kommunen samarbetar aktivt med Region Örebro län och Trafikverket i
infrastrukturfrågor och kommunen har valt att budgetera för lokala
infrastruktursatsningar och söker pengar ur Länstransportplanen. Ett
samarbete pågår också inom Bergslagsakademin, dock inte med fokus
på infrastrukturfrågor.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att tacka nej till inbjudan att ingå i Partnerskap Bergslagsdiagonalen år
2019-2021.
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dnr ks2019-267

Ekonomirapport 2, januari-juli 2019
Ekonomiavdelningen har sammanställt en ekonomisk rapport för tiden
januari-juli 2019.
Nora kommun prognostiserar ett budgetöverskridande på 9 866 000 kronor
som innebär ett negativt bokslutsresultat på 4 714 000 kronor. Kommunen
budgeterade ett förväntat positiva resultat om 5 152 000 kronor.
Prognosen grundas på att kommunens beslutade effektiviseringskrav på
15 516 000 kronor inte genomförs under året. De åtgärder som bidrar till
reduceringen av effektiviseringsbehovet har till största delen berott på
översyn av årets budget relaterat till senaste årens utfall. Inga beslut för
effektiviseringsåtgärder är tagna vid prognostillfället.
Anslagen för oförutsedda kostnader förväntas tas i anspråk under året.
Centrala lönerevisionsanslaget kommer att fördelas till verksamheterna när
lönerevisionsprocessen är klar. Anslaget för heltidsresan förväntas inte
förbrukas under året i och med att uppdraget ska genomföras inom
verksamheternas befintliga budgetramar.
Av det förväntade negativa bokslutsresultatet svarar de gemensamma
övergripande verksamheterna för 864 000 kronor i budgetöverskridande.
Det beror främst på årets kända kostnader för vinterväghållningen.
Kultur- och fritidsverksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om
700 000 kronor som grundas främst på att större delen av kulturskolans
personalresurs började sin tjänstgöring i juni.
Området förskola och skola förväntas redovisa ett budgetöverskott om
3 550 000 kronor grundat främst på lägre interkommunala kostnader och
ökade intäkter för barnomsorgsavgifter.
Hemljänsten och särskilt boende förväntas kosta 1 850 000 kronor mer än
budgeterat, grundat på ökade vikariekostnader på grund av frånvaro/
sjukskrivningar samt ökade resekostnader.
Funktionsstöd samt lndivid- och familjeomsorgens verksamheter förväntas
kosta 7 100 000 kronor mer än budgeterat, grundat på ökade personalkostnader och nya externa placeringar.
Finansförvaltningens prognostiserade budgetöverskott om 3 648 000 kronor
grundas på Kommuninvests överskottsutbetalning som härrör till deras
resultat år 2018 och den preliminära slutavräkningen av kommunens
skatteintäkter.
Protokollsutdrag till
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporten till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

'---

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

Lu § 54

Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-28

69

dnr ks2017-371

Beredningen för välfärds förslag till barn- och ungdoms plan
arbetas in i barn- och ungdomsutskottets verksamhet
Beredningen för välfärd tog under mandatperioden 2014-2018 fram ett
förslag till barn- och ungdomsplan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 93 och beslutade
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för hantering.
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 12 juni 2019, § 173,
diskuterades beredningens förslag. Fullmäktige fattade dock inte något
beslut om att anta planen. Däremot beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att barn- och ungdomsplanen arbetas in i
barn- och ungdomsutskottets verksamhet.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att beredningens förslag till barn- och ungdomsplan överlämnas till barn- och
ungdomsutskottet för att finnas med som underlag för arbetet inom utskottets
verksamhetsområde.
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Lu § 55

Motion 3/2019 om kodioxidbudget
Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 8 maj 2019,
§ 29.
Motionären föreslog:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta koldioxidbudget för Nora
kommun med start budgetåret 2021 .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning .
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på att motionen
avslås vilket godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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Motion 4/2019 om avknoppning av städ från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 8 maj
2019, § 30.
Motionären föreslog:
att majoriteten tar upp frågan med övriga kommuner i norra länsdelen och
antingen enas om att knoppa loss städ från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen eller ändra i förbundsordningen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att
kommundirektörerna i KNÖL-kommunerna har i uppdrag att se över
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens grunduppdrag. Översynen ska
genomföras med hjälp av konsultstöd under hösten och återrapporteras i
KNÖL-ks.
Med anledning av att en översyn ska genomföras av hela organisationen
yrkar ordföranden på att motionen avslås, vilket godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.
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dnr ks2019-229

Motion 5/2019 om städ och utkörning av mat inom hemtjänsten
Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den
8 maj 2019, § 31.
Motionären föreslog:
att städ uppgifter samt matlådeutkörning tas bort från hemtjänstgrupperna
och löses på annat sätt.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsens
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna motionen till kommundirektören för beredning.
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Lu § 58

Motion 6/2019 om att återinrätta demokratiberedningen
Birgitta Borg (L) överlämnade motionen på fullmäktige den 12 juni 2019,

§ 81.
Motionären föreslog:
att en demokratiberedning inrättas under hösten och där samtliga partier
ingår.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att i den
utredning som KPMG gör om den politiska organisationen ingår att se över
fullmäktiges beredningar. Ordföranden föreslår därför att motionen ska anses
besvarad, vilket godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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Medborgarförslag 2/2019 om utveckling av sopsortering

Tina Hasselberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 8 maj 2019, § 33.
Förslagsställaren föreslog:
att det av komposterat matavfall utveckas biogas som kan användas för drift
av bussar och annan kommunal trafik samt
at! et! påbud ska gå ut om at! alla fastighetsägare åläggs at! se till at! det
finns tillräckligt med komposterings- och sopsorteringskärl.
Kommunfullmäktige beslutade at! överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ordföranden informerar om at! det sedan tidigare finns en utredning at!
utveckla biogas av matavfall och at! det då visade at! produktionen är
alldeles för liten. Dessutom finns det för lite medel at! investera. Ordföranden
yrkar därför på at! medborgarförslaget avslås, vilket godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
at! avslå medborgarförslaget.
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Medborgarförslag 3/2019 om gaturenhålIare
Tina Hasselberg överlämnade förslaget pä fullmäktige den 8 maj 2019, § 34.
Förslagsställaren föreslog :
att tjänster som gaturenhällare ska införas och de ska förses med
sop-kvastar, skyfflar och vagnar istället för de fossildrivna bläsapparater
som används idag.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden avslag pä
medborgarförslaget, vilket godkänns.
De medarbetare pä Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som har
liknande arbetsuppgifter som motionären beskriver arbetar redan idag med
manuella redskap och använder lövbläsarna i stort sett endast när höstlöven
ska sarnlas ihop.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslä medborgarförslaget.
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Medborgarförslag 4/2019 om ängsblommor och bihotell på
kommunal mark
Tina Hasselberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 8 maj 2019, § 35.
Förslagsställaren föreslog:
at! delar av lämplig kommunal mark ska upplåtas och besås med ängsblommor samt
at! det i anslutning till dessa områden sätts upp bihotell och att gamla
murkna stammar blir liggande så at! insekter kan leva i dem.
Kommunfullmäktige beslutade at! överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar
at! överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 5/2019 om vildblommor och örter på kommunal
mark
Sabine Engström, Malena Frööjd, Sofia Flodman och William Grönlund
överlämnade förslaget på fullmäktige den 8 maj 2019, § 36.
Förslagställarna föreslog :
att det i parker, längs strandpromenaden och på alla offentliga gräsytor
sparas några kvadratmeter som reserveras för vildblommor och örter som
gynnar insekter.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 6/2019 om kommunstyrelsens möten
William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman överlämnade förslaget
på fullmäktige den 8 maj 2019, § 37.
Förslagsställarna föreslog :
att alla beslut som minskar medborgarnas tillgång till den pOlitiska och
demokratiska processen i Nora, som exempelvis att stänga kommunstyrelsens möten för allmänhet och media, ska baseras på en grundlig
medborgardialog alternativt en folkomröstning.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden avslag på
medborgarförslaget, vilket godkänns.
Utskottet har på dagens sammanträde behandlat ett ärende om att stänga
kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå medborgarförslaget.
Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig mot beslutet.
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Lägesrapport - ny företagshälsovård
HR-chefen informerar om arbetet med byte av leverantör av företagshälsovård .
Nora kommun har avtal med ett antal externa leverantörer av företagshälsovård . Avtalen löper ut den 31 augusti i år men är förlängda till september
2020.
.
Med det lagstadgade rehabiliteringsansvar som Nora kommun har som
arbetsgivare när det gäller arbetsrelaterad ohälsa ska kommunen aktivt
erbjuda de resurser som krävs för att vägen tillbaka till arbete ska vara så
kort som möjligt.
Med flera olika leverantörer får kommunen ingen samlad bild av de åtgärder
som behöver göras. Varken ur ett förebyggande eller ett rehabiliterande
perspektiv. Den dialog som kommunen behöver ha med företagshälsovården
för att vidta lämpliga åtgärder försvåras genom att ha flera olika leverantörer.
Kommunstyrelsen beslutade därför den 3 april 2019, § 32, att ansöka om att
gå med i Reg ionhälsan.
Representanter på HR-avdelningen har haft en första kontakt med
Regionhälsan. Förhoppningen är att Nora kommun kan ingå i Regionhälsan
under hösten 2020.
Ordföranden tackar för informationen.
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Kommundirektören informerar
Nora kommun har tagit emot e-post från en kommuninnevånare
gällande den basstation som ska byggas i Skoftorp, As. Mail har även
skickats till politiker.
Kommundirektören har varit i kontakt med förvaltningschefen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och informerar om att
förvaltningen följer gällande rekommendationer i arbetet med
basstationer.
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