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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i oktober 2021
Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att återremittera redo
visningen av motioner och medborgarförslag som inte var färdigbehandlade
i april 2020 till kommunstyrelsen. Kommunalråden och oppositionsrådet fick
i uppdrag att ta fram tydligare redovisning av statusen på beredningen av
de aktuella motionerna och medborgarförslagen samt presentera en plan för
hanteringen av dessa.
Utifrån rådens redovisning och plan beslutade kommunfullmäktige den
28 april 2021 , § 22, att avskriva fem motioner och två medborgarförslag,
att bifalla fyra motioner och fem medborgarförslag, att avslå sju motioner
och sex medborgarförslag samt att anse fem motioner och sju medborgar
förslag besvarade.
Kansliavdelningen har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2021 .
Under perioden maj till oktober 2021 har det inte överlämnats eller besvarats
några motioner eller medborgarförslag.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Ledningsutskottet

Lu § 72

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-10

89

dnr ks2021-401

Information om svar på revisorernas granskning av mål- och
resultatstyrning
Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av kommunens
mål- och resultatstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa att
verksamheten utvecklas enligt kommunfullmäktiges fastställda mål.
Uppdraget avser 2021 års revision.
Ordföranden informerar om att arbetet med att se över mål och indikatorer är
påbörjat. Ett svar på revisorernas frågor presenteras på kommunstyrelsen
den 24 november 2021.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ledningsutskottet

Lu § 71

Sammanträdesdatu m

Sida

2021-11-10

90

dnr ks2021-461

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag om revidering
av taxa för bygg lov, nybyggnadskarta, utstakning mm
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tagit fram ett förslag till ny taxa
för bygglov och vissa andra ärenden. Taxan är kommunens medel för att ta
betalt för handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden
enligt plan- och bygglagen, PBL. Det är kommunens ansvar att upprätta och
besluta om taxan . Som stöd i det arbetet tar Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, 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.
Fullmäktige antog taxa för bygg lov och strandskyddsdispenser mm den
6 november 2019, § 106.
Den föreslagna revideringen av taxan innebär bland annat ny skrivning om
indexjustering av taxan . Med anledning av att handläggningen för Avslut av
ärende har digitaliserats och därmed effektiviserats har tiden för handlägg
ningen minskats från en timme till 30 minuter. Tabellen för strandskydds
dispens har utgått då den regleras i miljöbalkstaxan. I övrigt inga större
justeringar när det gäller bygglov och anmälan.
Taxan har utökats och omfattar också nybyggnadskarta och utstakning .
Dessa taxor har inte reviderats sedan 2011 . Genomsnittlig handläggningstid
räknas fram på samma sätt som för bygglovstaxan.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen behandlade ärendet den 6 oktober
2021, § 150. NärTmden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för
bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm .

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till reviderad taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning
mm samt
att taxan ska gälla från 1 januari 2022.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens fö rslag till revidering
av taxa för planverksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för
planverksamhet.
En väl fungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska kunna
få täckning för sina kostnader för de verksamheter inom plan- och
bygg lagens område som kan finansieras via avgifter.
En tydlig taxa för att kunna förutsäga kostnader är också viktig för de kunder
som nyttjar kommunens tjänster.
Taxan för planverksamhet har inte reviderats sedan nya plan- och bygg
lagen, PBL, trädde i kraft 2011 . Förslaget till ny taxa utgår från nerlagd tid för
aktuellt ärende. I samband med planstart räknas uppskattad tidsåtgång fram
utifrån planens komplexitet. Tiden multipliceras med timtaxan och på så sätt
får man fram en plankostnad. Det tillkommer en kostnad på 50 000 kronor för
samtliga planer.
I taxan finns även förslag till reviderade kostnader för ansökan om plan
besked samt ett förslag om att negativa planbesked endast ska debiteras
med 60 procent av kostnaden. Justeringsfaktorn N föreslås vara oförändrad,
dvs 0,8.
Timtaxan för planarkitekter revideras till 980 kronor per timme för år 2021 ,
samma taxa som för andra tjänstepersoner inom samhällsbyggnads
förvaltningen .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat förslag till taxa för planverksamhet samt
att taxan gäller från den 1 januari 2022.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till reviderad
timtaxa för kart- och mätverksamheten
Samhällsbyggnadsnämnden Bergs lagens verksamhet är till stor del
finansierad via taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har. Självkostnads
principen gäller i all kommunal verksamhet. Det innebär att kommunen inte
får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt kommunallagen och de
speciallagar som gäller för nämndens verksamheter finns det möjlighet att
finansiera en del av verksamheten med avgifter.
Den gällande timtaxan för kart- och mätverksamheten motsvarar inte
kostnaderna för den handläggning som genomförs. Taxan har inte reviderats
i samband med övriga timtaxor för verksam heter i PBL där timtaxan är
980 kronor. En ny beräkning av timtaxan har därför gjorts och taxan föreslås
öka från 760 kronor till 815 kronor.
Revideringen av timtaxan i kombination med ny taxemodell medför inte
några större förändringar av avgifterna för kart- och mätverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 6 oktober 2021,
§ 149. Nämnden föreslår fullmäktige besJuta att taxan höjas till 815 kronor
från 1 januari 2022.
Nämnden föreslår också att Samhällsbyggnadsnämnderi Bergslagen får,
för varje kalenderår/avgiftsår, höja timtaxan med den procentsats för det
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som Sveriges Kommuner och
Regioner publicerar på sin webb-plats under oktober månad året innan
avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor per timme.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att timtaxan höjs till 815 kronor från och med den
1 januari 2022 samt
att taxan höjs varje kalenderår/avgiftsår enligt nämndens förslag .
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Motion 1/2021 om Nora kommuns yttrande i PBL-ärenden
Pia-Maria Johansson (LPo) har överlämnat motionen på fullmäktige
den 27 oktober 2021 , § 91.
Motionären föreslår
att kommunstyrelsen begär att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
regelbundet låter kommunstyrelsen yttra sig i ärenden enligt plan- och
bygglagens kap 5 2 §.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att den
25 november är det ett möte med KNÖL-ks där man ska behandla
KNÖL-kommunernas synpunkter och förslag vad gäller utredningen av
Samhällsbyggnad Bergslagen.
Ett av förslagen som Nora kommun enats om stämmer väl med det förslag
som motionären lämnat.
Ordföranden föreslår därför att utskottets förslag till kommunstyrelsen är att
föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad . Utskottet
godkänner ordförandens förslag .
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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Medborgarförslag 7/2021 om staket vid återvinningsstationen på
Dalsta
Ingrid Kallreln överlämnade förslaget på fullmäktige den 27 oktober 2021,

§ 85.
Förslagsställaren föreslog
att ett glest staket, ca 1,5 meter högt, sätts upp på var sida om gång- och
cykelvägen några meter söder om återvinningsstationen på Heimdalsvägen .
Detta för att hindra att skräp blåser söderut från återvinningsstationen och in
i häckar och trädgårdar längs med gång- och cykelvägen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 8/2021 om kommunal handlingsplan för
suicidprevention
Saga Rauseus Erlandsson, Ellinor Rauseus och Susanne Cederberg
överlämnade förslaget på fullmäktige den 27 oktober 2021, § 86.
Förslagsställarna föreslog
. att Nora kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention . .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 9/2021 om fler övergångsställen på
Bergslagsgatan
Fredrik Gothnier överlämnade förslaget på fullmäktige den 27 oktober 2021,

§ 87.
Förslagsställaren föreslog
att det behöver finnas fler övergångsställen på Bergslagsgatan för att få ner
hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommundirektören för beredning .
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Medborgarförslag 10/2021 om motionstrappa vid Digerberget
Caroline Wiberg överlämnade förslaget på fullmäktige den 27 oktober 2021 ,

§ 88.
Förslagsställaren föreslog
att en motionstrappa anläggs vid Digerberget med utkiks- och fika plats på
toppen .
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 11/2021 om utomhusgym vid Digerbergets
motionsområde
Sandra Almer Carlson överlämnade förslaget på fullmäktige den 27 oktober
2021, § 89.
Förslagsställaren föreslog
att ett rejält utomhusgym anläggs vid Digerbergets motionsområde.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 12/2021 om skatepark
Rasmus Ivarsson överlämnade förslaget på fullmäktige den 27 oktober 2021

§ 90.
Förslagsställaren föreslog
att Nora kommun fixar en skatepark
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att medborgar
förslaget ska avslås på grund av ekonomiska skäl. Det finns inga medel i
budget för att anlägga en skatepark.
Däremot ska förs laget överlämnas till den styrgrupp som arbetar med att se
över hela Karlsängsområdet.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna medborgarförslaget till den styrgrupp som arbetar med att se
över hela Karlsängsområdet.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
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Avslut av uppdrag och anställning
Dagens sammanträde med ledningsutskottet är årets sista planerade möte
och därmed Tom Rymoens (M) sista som dess ordförande. Han tackar för
sig och lämnar över till Solveig Oscarsson (S) som från den 1 december
tillträder som ordförande i ledningsutskottet.
Det är också kommundirektör Isabell Landström sista möte med utskottet.
Hon slutar sin anställning vid årsskiftet för att gå i pension. Ny kommun
direktör tillträder den 1 januari 2022.
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