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Information från revisorerna
Revisorerna har ingen information att lämna till kommunfullmäktige vid
dagens sammanträde.
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Fastställelse av utdebitering för år 2022
Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara
oförändrad för år 2022, dvs 22,25 kronor, vilket godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2022 till 22,25
kronor.
Yrkanden
David Stansvik (V) yrkar att ärenden bordläggs till kommunstyrelsens
nästa sammanträde.
Solveig Oscarsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Proposition
Ordföranden Tom Rymoen (M) ställer först David Stansviks (V) yrkande
om att bordlägga ärendet under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering
David Stansvik (V) begär votering som genomförs. Ja-röst innebär att
ärendet ska avgöras idag och Nej-röst innebär bifall till bordläggning av
ärendet.
Ja-röst lämnas av Solveig Oscarsson (S), Tom Rymoen (M), Ursula
Steffensen (S), Margareta Eriksson (S), Eija Ahonen Pettersson (M),
Kent Nilsson (S), Conny Alfredsson (SO), Anna Karlsson (S), Hans
Knutsson (S), Birgitta Borg (L) och Bengt Svensson (M).
Nej-röst lämnas av Pia-Maria Johansson {LPo), Jan Rylander (NP),
Bengt Magnusson (LPo) och David Stansvik (V).
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag och att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2022 till 22,25
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa
2022
Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela
föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning
och bortskaffande av avfall.
Förbundets förslag till ny avfal/staxa innebär att den fasta avgiften för
• en villa höjs med 110 kronor per år till 820 kronor per år och
hushåll
• ett fritidshus höjs med 90 kronor per år till 670 kronor per år och
hushåll
• en lägenhet höjs med 70 kronor per år till 590 kronor per år och
lägenhet
• en verksamhet höjs med 60 kronor per år till 450 kronor per år
och verksamhet.
Arsavgiften för
•
en villa med ett 140 liters kärl för matavfall/restavfall,
hämtning varannan vecka, höjs med 145 kronor per år till 1
496 kronor per år inklusive fast avgift.
•
en villa med ett 140 liters kärl för blandat avfall, hämtning
varannan vecka, höjs med 254 kronor per år till 2 680 kronor
per år inklusive fast avgift.
•
ett flerfamiljshus med hämtning av matavfall/restavfall höjs
med 2 466 kronor per år till 16 530 kronor per år.
•
ett flerfamiljshus med hämtning av blandat avfall höjs med
5 352 kronor per år till 36 078 kronor per år.
•
Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs med 15 kronor per kärl till
200 kronor per kärl.
Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inklusive 4 kvadratmeters
och 20 metersslang ökas med 10 procent på grund av höjda
mottagningsavgifter och med 2 procent för beräknad indexhöjning.
Detta innebär en höjning med 70 kronor per tömning till 1 363 kronor
per tömning.
Samtliga avgifter är inklusive moms.
Direktionen har behandlat ärendet den 17 september 2021, § 100.
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
Avfallstaxa för 2022.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Avfallstaxa 2022.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2022, brukningstaxa
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp
och hur avgifterna ska beräknas.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig
ekonomisk planering som visar en prognos för de 15 närmaste åren.
Syftet med prognosen är att kunna planera en jämn taxeutveckling
och att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya
investeringar.
Genom att samla in ekonomiska data från de föregående åren kan
man få fram en trend för de kommande 15 åren. Om man lägger till
en investering och ökat antal abonnenter ser man direkt hur trenden
ändras på grund av hur lång avskrivningstiden är på investeringen
och ökade intäkter i form av nya anslutningsavgifter och ökad
förbrukning. Man justerar detta genom att ändra taxehöjningen för
ett år eller flera år framöver.
I årets prognos beräknas det bli fyra nytillkomna abonnenter samt
en minskad förbrukning med 1 procent per år under 2022-2025. I
prognosen beräknas också en ökning på 3 procent på personal-,
material-, entreprenad och övriga drifts- och underhållskostnader.
På energikostnader beräknas ökning med 2 procent och 1 procent
på övriga kostnader exempelvis kemikalie- och
labboratoriekostnader.
Räntan för nytillkomna och befintliga investeringar beräknas till 1,0
procent.
Prognosen visar en höjning med 18 procent för 2022.
Fördelningen av verkliga kostnader är 80 procent fasta och ca 20
procent rörliga. Svenskt Vatten rekommenderar fördelningen 50/50
procent. I årets prognos är därför fördelningen på kostnaderna 50
procent fasta och 50 procent rörliga.
Förbundet arbetar vidare med att justera enskilda taxor för att få så
rättvis taxa som möjligt.
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Förslaget till brukningstaxa innebär en höjning av både fasta och
rörliga avgifter. Den fasta avgiften har en något högre höjning än
den rörliga.
En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning
med 1 504 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter
höjning, blir 10 510 kronor, inklusive moms.
En villa i Nora har en medelförbrukning på ca 105 kubikmeter per år.
Där blir ökningen 1 315 kronor per år inklusive moms. Totalt pris per
år, efter höjning, blir 8 930,50 kronor, inklusive moms.
Ett flerbosfadshus, med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000
kubikmeter per år får en ökning med 13 470 kronor per år, inklusive
moms. Totalt pris per år, efter höjning, blir 100 622 kronor, inklusive
moms.
Taxans paragraf 18, övriga avgifter, t ex frusen vattenmätare,
avstängning av vatten mm höjs med 2 procent.
Enligt prognosen för 2022 kommer höjningen av taxan inte täcka
kostnaderna. Det beräknade underskottet kommer att tas ur fonden.
Direktionen har behandlat ärendet den 17 september 2021, § 94.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till
brukningstaxa för VA 2022.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till brukningstaxa för VA 2022.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2022, anläggningstaxa
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp
och hur avgifterna beräknas.
Förbundet kommer under åren 2021-2022 att se över
kostnadstäckningen för anläggningsavgiften. Vissa förändringar i
anläggningstaxan kommer ändå att föreslås.
Förändringarna gäller paragraferna 5 och 6. Ändringarna påverkar
inte abonnenterna, men ger en bättre fördelning mellan kostnads
och nyttoparametrarna.
Förslaget innebär att ett typhus A, fastighet med en lägenhet,
tomtyta 800 kvadratmeter och ansluten till vatten, spillvatten och
dagvatten, får en ökning med 4 390 kronor, inklusive moms till 148
114 kronor, inklusive moms.
Ett typhus B, flerbostadshus med 15 lägenheter, samma tomtyta
som ovan samt ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten, får en
ökning med 62 448 kronor, inklusive moms till 462 386 kronor,
inklusive moms.
Direktionen har behandlat ärendet den 17 september 2021, § 93.
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till
anläggningstaxa för VA 2021.
Ledningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till VA-taxa 2022, anläggningstaxa.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2022
Kansliavdelningen har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022.
Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm)
23 augusti
25 januari
27 september
21 mars, måndag
3 maj
18 oktober
8 november
Socialutskottet (tisdag em.)
23 augusti
25 januari
21 mars, måndag
27 september
3 maj
18 oktober
8 november
Ledningsutskottet (onsdag fm)
24 augusti
26 januari ·
23 mars inkl. bb, heldag
28 september
4 maj, budget
19 oktober
9 november
Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em.)
26 januari
24 augusti
28 september
22 mars, tisdag
4 maj
19 oktober
9 november
Kommunstyrelsen (onsdag fm)
7 september
9 februari
6 april
12 oktober
2 november
18 maj, budget
23 november
15 juni, heldag
Kommunfullmäktige (onsdag kväll)
2 mars
21 september
26 oktober
27 april
7 juni budget
16 november
8 juni budget
7 december
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunstyrelsen
och dess utskott
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunstyrelsen
och dess utskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att fastställa sammanträdesplan för år 2022 för kommunfullmäktige
med ytterligare ett sammanträde den 7 juni för hantering av budget.
Yrkande
Tom Rymoen (M) föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 februari flyttas till den 2 mars.
Proposition
Ordföranden Per Andreasson (S) finner att det endast finns ett
förslag till beslut, det vill säga kommunstyrelsens reviderade förslag
enligt Tom Rymoens (M) yrkande och att kommunfullmäktige
beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderad sammanträdesplan för år 2022 för
kommunfullmäktige.
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Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och
medborgarförslag
Medborgarförslag 13/2021 om kallbadhus.
Kommunfullmäktige beslutar:
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Meddelande om ny ledamot i kommunstyrelsen
Håkan Kangert (M) har tidigare avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige förrättade den 7 november 2018, § 98, val till
kommun-styrelsen genom proportionellt valsätt. Därför kan inte
fyllnadsval till ny ledamot genomföras utan första namn på
majoritetens ersättarlista tar platsen som ledamot. Fyllnadsval kan
inte heller göras till ersättarplatsen som därmed kommer att lämnas
tom.
Ny ledamot i kommunstyrelsen t.o.m. 2022-11-30 är Ursula
Steffensen (S)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att meddela att ny ledamot i kommunstyrelsen till och med 2022-1130 är Ursula Steffensen (S).

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
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Delgivningar
2021-10-05. Sammanställning ej verkställda beslut år 2021, kvartal
2. Ks2021-397.
2021-10-22. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021-08-31.
Ks2021- 497.
2021-10-27. Delårsredovisning 1 januari-30 juni 2021
Samordningsförbundet i Norra Örebro län. Ks2021-483.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
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