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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares Si~t 

~O 
~-, 

UtdragSbfstyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-10-02 82 

Lu § 66 dnr ks2019-434 

Delårsrapport januari-augusti 2019 med helårsprognos 

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport för januari-augusti 2019 
med helårsprognos. Rapporten redovisar ett resultat på 25 335 000 kronor 
för perioden. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2018 
sp, uppgick till 18 073 000 kronor. Prognosen för helåret 2019 pekar på ett 
negativt resultat på ca 7 223 000 kronor. Det innebär en budgetöver
skridande på 12 375 000 kronor. 

De stora negativa budgetavvikelserna finns inom hemtjänsten, särskilt 
boende, individ- och familjeomsorg samt integrationens verksamhet. 
Generellt beror det på ökad vårdtyngd , ökade LSS-åtaganden och ökade 
kostnader för försörjningsstöd. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

JU~ 

Utdragsbeslyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum 

2019-10-02 

Lu § 67 dnr ks2019-433 

Fastställelse av utdebitering för år 2020 

Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad för år 2020, d.v.s. 22,25 kronor vilket godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Sida 
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att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2020 till 22,25 kronor. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

JUS~ gn 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

2019-10-02 84 

Lu § 68 dnr ks2019-314 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
bygglov och strandskyddsdispens mm 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tagit fram ett förslag till ny taxa 
för bygglov och strandskyddsdispenser. Taxan är kommunens medel för att 
ta betalt för handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden 
enligt plan- och bygg lagen, PBL. Det är kommunens ansvar att upprätta och 
besluta om taxan. Som stöd i det arbetet tar Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, fram underlag för konstruktion av taxan. 

En väl fungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska kunna 
få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som finansieras via 
avgifter. 

Samhällsbyggnadsnämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i 
samband med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan som 
antogs utgick från den modell som SKL tagit fram. 

Ar 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt underlag för 
konstruktion av PBL-taxa. Målet är att underlaget ska kunna bidra till 
kommunala taxor som är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och 
arbeta med. 

Modellen för att beräkna taxan utgår från nedlagd tid vid olika moment i 
handläggningen. En modell för taxa som genererar fasta prisuppgifter om 
vad ett bygg lov eller annat ärende kommer att kosta bidrar till effektivisering 
handläggningen. Handläggningen blir också mer rättssäker eftersom 
samtliga handläggare använder taxan på samma sätt och att det inte finns 
utrymme för tolkningar. Den som söker bygglov vet från början vad ärendet 
kommer att kosta. 

Flera kommuner i länet har övergått eller är på väg att övergå till den nya 
modellen. 

Samhällsbyggnadsnämnen Bergslagen behandlade ärendet den 13 juni 
2019, § 131, och förslår kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora besluta att anta taxa för bygg lov och strandskydds
dispenser mm. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2019-10-02 85 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för bygglov och strandskyddsdispenser mm samt 

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020. 

Protokollsutdrag till 

Utdrag'ft>estyrl<ande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsb~ tyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
$ammanträdesdatum Sida 

2019-10-02 86 

Lu § 69 dnr ks2019-428 

Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2020 

Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
28 januari 25 augusti 
17 mars 15 september 
12 maj 13 oktober 

3 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
28 januari 25 augusti 
17 mars 15 september 
12 maj 13 oktober 

3 november 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
29 januari 26 augusti 
18 mars 16 september 
13 maj 14 oktober 

15 oktober (torsdag) budgetberedning, heldag 
4 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
29 januari 26 augusti 
18 mars 16 september 
13 maj 14 oktober 

4 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
12 februari 9 september 
1 april 7 oktober 
27 maj 28 oktober, inkl budget 

18 november 

Kommunfullmäktige (onsdag em) 
26 februari 23 september 
29 april, inkl bokslut 21 oktober 
10 juni 11 november 

25 november, budget 
9 december 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares ign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2019-10-02 87 

Under behandlingen av ärendet diskuterar utskottet det svåra i att hinna med 
budgetprocessen för att kunna fatta beslut om budet på fullmäktiges 
sammanträde den 25 november. 

Ordföranden föreslår att fullmäktiges budgetsammanträde flyttas från den 
25 november till den 10 december vilket godkänns. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fullmäktiges sammanträde den 25 november flyttas till den 10 december. 

att i övrigt godkänna sammanträdesplanen för kommunfullmäktige. 

Protoko llsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-10-02 88 

Lu § 70 dnr ks2019-378 

Förslag till uppdrag att se över valdistrikten 

Valnämnden beslutade den 25 september 2019, § 31 att ge kommun
förvaltningen i uppdrag att se över valdistriktens utformning med hänsyn till 
geografi, antal röstberättigade i valdistrikten, avstånd till vallokal och lämplig 
vallokal. 

För att gå vidare med detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att ge 
kommundirektören i uppdrag att genomföra översynen inför 2022 års val till 
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av meHan 1 000 och 
2 000 röstberättigade. Nora kommun är indelat i nio valdistrikt; Born, Dalsta, 
Esstorp, Gyttorp, Järnboås, Karlsäng, Pershyttan-Hitorp, Ringshyttan-As och 
Viker. Karlsäng är det största valdistriktet med 1 579 röstberättigade. Det 
minsta valdistriktet är Viker med 407 röstberättigade. 

Nora kommun har haft indelningen i nio valdistrikt sedan 2002 års val. 
Indelningen av valdistrikten behöver ses över kontinuerligt och en större 
översyn bör göras inför valet 2022. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att se över vald istriktens utformning med 
hänsyn till geografi , antal röstberättigade i respektive valdistrikt, avstånd till 
vallokal samt lämplig vallokal samt 

att översynen ska vara klar under våren 2021 för att kunna behandlas i 
fullmäktige senast den 31 oktober 2021. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-10-02 89 

Lu § 71 dnr ks2019-323 

Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden 
2019-2023 

Säkerhetssamordnaren har överlämnat en skrivelse i ärendet. Krislednings
nämndens reglemente har reviderats med anledning av kommunens 
förändring av nämndorganisationen samt krisledningsorganisationen. 
Revideringen beror även på ny lagstiftning samt utifrån beslutad 
Överenskommelser om kommunens beredskap. 

Följande stycken är nya; Bakgrund, § 3 Nämndens uppgifter samt 
§ 8 Tystnadsplikt. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av krisledningsnämndens reglemente. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Lu § 72 dnr ks2019-121 

Revidering av reglemente för ersättning till kommunala 
förtroendevalda 

Revideringen gäller reglementets paragraf 11 , Resekostnader. 

Sida 

90 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 8 maj 2019, § 45 och beslutade 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att förtydliga i stycket om 
"arbetsplats och tillfällig bostad", stycke 4. 

Ett förtydligande har gjort i tredje stycket, d.v.s. att med "permanenta 
förhållanden" menas folkbokföringsadress och fasta arbetsplats. Det 
framgår att ersättning endast utgår till resor som orsakats av sammanträdet 
eller förrättingen. Arbetsresor som, oavsett sammanträde eller förrättning , 
ändå skulle ha gjorts ersätts inte och att längre resor, exempelvis vecko
pendlingsresor, ska undvikas. I sådana fall ska den förtroendevalda kalla 
in en ersättare. Det bör i möjligaste mån undvikas att kommunen får högre 
kostander än nödvändigt. 

Revideringen gäller också ny punkt, paragraf 2d, ersättning för insynsplats 
för Miljöpartiet vid kommunstyrelsens sammanträde samt tillägg i paragraf 9, 
tredje stycket, om ersättning till partiföreträdare för medborgarsamtal i 
samband med fullmäktiges sammanträden. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att ta bort andra 
stycket i förslag till paragraf 110m resekostnader: "Reseersättning för resor 
mellan bostaden och sammanträdeslokalen jämställs ur skattesynpunkt med 
kontant lön." Stycket fyller ingen funktion då det är Skatteverkets regler som 
gäller. 

Kommunsektereraren reviderar reglementet till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reviderat förslag till Reglemente för ersättning till kommunala 
förtroendevalda. 

Protokollsutdrag till 



'i4! NORA "''' KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

L d . e nmgsuts k ottet sammanträden den 2/10 2019 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I § § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Tom Rymoen (M), ordf X 

Håkan Kangert (M) X 

Ulla Bergström (S), vice ordf -
Hans Knutsson (S) X 

Birgitta Borg (l ) X 

lars-Erik larsson (NP) -
Andreas Vidlund (SD) -

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Jonas Akerman (S) 

Susanne Lindholm (KD) 

Benqt Maqnusson (lPo) 

Närvarorätt 

Oppositionsråd Pia-Maria Johansson (lPo) X 

Vice kso Solveiq Oscarsson (S) X 

Antal 
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