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Förslag till budget för år 2020 med ekonomisk plan för åren
2020-2022
Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och
Liberalernas förslag till budget presenteras.
SKL, Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos daterad den
1 oktober 2019 för verksamhetsåren 2020-2022, cirkulär 19:40, ligger till
grund för kommunens ekonomiska förutsättningar för 2020 och planåren
2021-2022.
Budgetförutsättningarna bygger på 2019 års budgetramar, ett årligt
resultatmål på en procent samt förväntad löneökning inklusive arbetsgivar
avgiftsförändringar. De bygger även på förväntad hyresökning samt upp
räkning av verksamheter som kommunen har hos andra leverantörer som
institutionsplatser och köp av skol platser. Skattesatsen är beslutad till
22,25 kronor.
Resultatmål på en procent av skatter och bidrag innebär ett resultat på
8817000 kronor för år 2020, 6953000 kronor för år 2021 samt 7140000
kronor för år 2022.
Skatteprognosen utgår från 10 750 invånare den 1 november 2019 för
budgetåret 2020, 10742 invånare för år 2021 samt 10 750 invånare för år
2022.
Effektiviseringskraven är fördelade på respektive verksamhetsområde i
enlighet med beslut under 2019.
Lönerevisionsanslaget för 2020 är fastställt till en 2,8-procentig uppräkning
av befintliga personalkostnader. Uppräkningen av lokalkostnadsökningen
beräknas till 2 procent. Prisframskrivningen av interkommunala ersättningar,
placeringskostnader och livsmedelsanslag utgår från SKL:s prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) på 2,3 procent.
De avsatta medlen för lönerevision inklusive arbetsgivaravgiften budgeteras
separat på kommunstyrelsen för att fördelas till verksamheterna efter genom
förd lönerevision. Syftet är att ge verksamheterna full kompensation i
budgeten för lönerevisionens effekter.
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RESULTATRÄKNING, tkr

Drift
2020
-81 920
726820

Drift
2021
-87961
734 329

Drift
2022
-90616
739785

4726
26363
1 000
57
-28
4659
937
4198
-100

5017
40281
1 000
57
265
10598
1 283
5272
-1 000

-7500

-9000

-12500
-3200

-18000
-3500

688345

706 644

675274
-506702
-171330
-3657
-2118
1 716

688345
-522943
-168741
-3657
-2118
2161

706644
-543338
-166980
-3657
-2118
2309

-6817

-6953

-7140

1,0%

1,0%

1,0%

-10589

-19102

-26228

Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Prisframskrivning av bl a
4617
lokaler och interkommunala
Lönerevisionsanslag
12420
Oförutsett
1000
Beslut under 2019
507
Riktade generella statsbidrag och dess förändringar
-25
Bam- och elevförändringar samt hemtjänst
2537
SBB-förbundets beviljade äskningar
606
Effektiviseringsbehov som inte fördelats
1 011
Effektiviseringskrav riktat mot Välfärd Näringsliv
och tillväxt
Effektiviseringskrav riktat mot Välfärd Förskola och -3000
skola
Effektiviseringskrav riktat mot Välfärd Omsorgen
-7000
-1 600
Effektiviseringskrav riktat mot gemensam
övergripande verksamhet
Avskrivningar
19301
Verksamhetskostnad, netto
Skatteintäkt
Generella statsbidrag och utjämning
Nya välfärdsmiljarder?
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT
Resultat motsvarande ett resultatmål på:
SUMMA EFFETIVISERINGSBEHOV:

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen redovisar effektiviseringsförslag för perioden
2020-2022
att föreslagna budgetramförändringar antas för 2020 och planåren
2021-2022
att resultatet ska vara positivt för 2020 och uppgå till 1 procent av skatte
intäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag)
att årets investeringar och amorteringar under treårsperioden ska finansieras
med egna medel
att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och
bidrag

att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen
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att inte indexreglera tomtpriserna 2020
att ombudgeteringar inom respektive verksarnhetsomräde beslutas av
respektive verksamhetsomrädeschef i och med införande av resurs
fördelningsmodeller
att ombudgeteringar mellan verksamhetsomrädena beslutas av kommun
styrelsen och delges kommunfullmäktige
att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftbudgeten beslutas
av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Ledningsutskottet

Lu § 74

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-13

95

dnr ks2019-465

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i oktober 2019
Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2019.
Under perioden maj till oktober 2019 har det överlämnats fem motioner och
sju medborgarförslag. Fyra motioner och ett medborgarförslag har
besvarats samt 10 motioner har avskrivits.

Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående beredning.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
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dnr ks2019-439

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa

2020
Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall.
Avgiften för tömning av enskilt avlopp, inklusive 4 m 3 och 20 meter slang,
ökar med 30 kronor per tömning, inklusive moms. Ökningen beror på höjning
av index av entreprenörspriserna och höjda mottagningsavgifter.
Alla andra avgifter i förslaget till avfallstaxa är oförändrade.
Direktionen har behandlat ärendet den 20 september 2019, § 108.
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Avtallstaxa
för 2020.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avfallstaxa för år 2020 samt
att taxan ska gälla från den 1 januari 2020.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Ledningsutskottet

Lu § 76

$ammantr3desdatum

Sida

2019-11-13

97

dnr ks 2019-440

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2020 avseende 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 så jämn taxeutveckling som möjligt och
att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.
Prognosen tar hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar.
I årets prognos beräknas 32 nytillkomna abonnenter. Kostnadsökning med
tre procent på personal-, entreprenad- och övriga drift- och underhålls
kostnader samt en procents kostnadsökning på övriga kostnader såsom
kemikalie-, laboratorie- och energikostnader.
Räntan beräknas bli 1,5 procent på nytillkomna och befintliga inventarier.
Mellan åren 2020 till 2025 tillkommer en ny driftskostnad för utredning av
reservvatten. Prognosen visar en taxehöjning med 12 procent för år 2020.
I förslaget justeras enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt. Det
innebär att det är en höjning på både fast och rörlig avgift. Den fasta avgiften
för flerbostadshus, industri och övriga fastigheter får en större höjning än
taxan för villor. Den rörliga avgiften får en relativt högre höjning än taxan för
den fasta avgiften.
En norrnalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning med
561 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter höjning, blir
7 552 kronor inklusive moms.
Ett flerfamiljshus , med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 kubikmeter per
år får en ökning med 6 614 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år,
efter höjning, blir 69 034 kronor, inklusive moms.
I taxans paragraf 14.3 som gäller abonnemang där inte det förbrukade
vattnet mäts utan debiteras en schablonförbrukning, höjs den antagna
förbrukningen från 150 kubikmeter till 250 kubikmeter per lägenhet.
En höjning med två procent föreslås i taxans paragraf 18, övriga avgifter, t ex
frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm.
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Enligt prognosen för 2020 kommer höjningen av taxan att ge ett överskott
som kommer att läggas till fonden och användas mellan åren 2022 till 2024.
Ett planerat överskott i fonden görs för att ha så jämn utveckling av taxan
som möjligt för att inte behöva ha extremt höga taxehöjningar under ett
flertal år.
Direktionen har behandlat ärendet den 20 september 2019, § 100, och
föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukn ingstaxa för VA 2020.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till VA-taxa 2020 avseende förbrukningstaxa samt
att taxan gäller från och med den 1 januari 2020.
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dnr ks2019-441

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa
2020 avseende anläggningstaxa
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa där det ska framgå avgifternas belopp och hur avgiftema
beräknas.
Förslaget innebär oförändrad taxa för år 2020.
Direktionen har behandlat ärendet den 20 september 2019, § 104, och
föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till anläggningstaxa för VA 2020.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till VA-taxa 2020 avseende anläggningstaxa samt
att taxan gäller från den 1 januari 2020.
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är ansvarig kontrollmyndighet för att
utföra offentlig livsmedelskontroll inom kommunerna lindesberg, Nora,
Hällefors och Ljusnarsberg. Kostnaderna för den offentliga livsmedels
kontrollen ska täckas av avgifter.
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625
i kraft. Detta innebär att nuvarande taxa behöver ändras eftersom den
innehåller hänvisningar till nu gällande kontrollförordning (EG) 882/2004.
Förslaget till ny taxa innehåller inte några förändringar i avgifter eller hur
avgifter ska tas ut jämfört med gällande taxa. Förändringen är enbart en
formell justering med anledning av ändrad lagstiftning.
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram underlag till nya
taxebestämmelser. Det nya underlaget har uppdaterats med hänsyn till den
nya kontrollförordningen.
Med dessa ändringar kan kommunerna även i fortsättningen ta ut årsavgifter
avgifter för registrering samt avgifter för uppföljande inspektioner och
befogade klagomål. Om taxan inte ändras är det oklart om avgifterna kan
tas ut efter den 14 december 2019.
Det är troligt att nytt beslut om taxan kommer att behöva fattas under 2020
på grund av ändringar i lagstiftning samt att livsmedelsverket ser över
modellen som styr hur avgifter tas ut inom livsmedelsområdet.
Nämnden har behandlat ärendet den 9 oktober 2019, § 202, och föreslår
fullmäktige besluta att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedels
lagstiftning.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
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dnr ks2018-464

Förslag till redaktionell ändring av borgensbeslut för
Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB
Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2018, § 91 följande:
att såsom för egen skuld ingå borgen för Norabostäder AB :s låneförpliktelser
upp till högsta belopp om 248 miljoner kronor samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Nora Fastigheter AB:s låne
förpliktelser upp till ett högsta belopp om 372 miljoner kronor.
Ekonomichefen har den 10 oktober 2019 överlämnat en skrivelse om
redaktionell ändring av beslutet. Enligt de lån och swapavtal som bolagen
tecknat ska borgensman täcka låneförpliktelsen samt därutöver även
löpande ränta och kostnader. Detta framkom inte i fullmäktiges beslut
den 7 november 2018 varför beslutsformuleringen behöver justeras enligt
följande.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Norabostäder AB:s låneförpliktelser
inklusive räntederivat upp till högsta belopp om 248 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Nora Fastigheter AB:s låne
förpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om 372
miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019/§91 och ersätta det med
följande
att såsom för egen skuld ingå borgen för Norabostäder AB:s låneförpliktelser
inklusive räntederivat upp till högsta belopp om 248 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Nora Fastigheter AB:s låne
förpliktelser inklusive räntederivat upp till ett högsta belopp om
372 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till ombyggnad
av Nora avloppsreningsverk
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingick i februari 2019 ett avtal med
ElvaAB om att bygga ett nytt reningsverk i Nora. Entreprenaden sker genom
ett partneringupplägg där den första fasen består aven projektering och den
andra fasen av byggnationen.
I den första fasen togs det fram en kalkyl på 186 miljoner kronor för nytt
reningsverk och ny rötningsanläggning . Summan var högre än den som
tagits fram i förstudistadiet. Förbundet fick i uppdrag att sänka investerings
kostnaden till 150 miljoner kronor.
Efter om projektering med några ändringar ligger den nya kalkylen på
152 miljoner kronor. 150 miljoner kronor är avsatta i investeringsbudgeten
för åren 2020-2022. Ytterligare 2 miljoner kronor behöver därför avsättas.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta ytterligare 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för åren
2020-2022.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammantradesdatum

Ledningsutskottet

2019-11-13

Lu § 81

Sida

103

dnr ks2019-436

Förslag till strategi för krisberedskap 2019-2023
Säkerhetssamordnaren har överlämnat en skrivelse i ärendet. Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat en överenskommelse med
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.
Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning och de uppgifter
kommunerna enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

(LEH).
Utgångspunkten för överenskommelsen om kommunernas arbete med
krisberedskap är mandatperioden och gäller därför för åren 2019-2022.
Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar gäller får år
20 18-2020. Från år 2023 är avsikten att en ny överenskommelse ska reglera
kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt försvar.
Enligt överenskommelsen ska ett styrdokument för kommunernas arbete
med krisberedskap tas fram och fastställas av kommunfullmäktige.
Styrdokumentet ska bland annat innehålla den övergripande processen för
arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys, kommunens ambitioner
i arbetet med sitt geografiska områdesansvar och vilka planer som ska tas
fram eller uppdateras under mandatperioden.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Strategi för krisberedskap 2019-2023 samt
att upphäva fullmäktiges beslut den 8 oktober 2014, § 118.
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Förslag till riktlinjer för krisledning
Säkerhetssamordnaren har överlämnat en skrivelse i ärendet. Vid olika
sorters samhällsstörningar ska kommunen ha förmåga och beredskap att
hantera händelserna och mildra dess negativa effekter. Av lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap (LEH) framgår att kommuner och landsting ska
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera
krissituationer i fredstid. Kommuner och landsting ska därigenom också
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Syftet med denna riktlinje är att klargöra hur Nora kommun ska organisera
och bedriva ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär
händelse samt under höjd beredskap. Riktlinjen syftar också till att förtydliga
ansvarsförhållanden inom kommunen.
Riktlinjen ska tillämpas vid situationer då en samhällsstörning, kris eller
extraordinär händelse inträffar och drabbar kommunen medborgare, företag ,
egna verksamhet eller på annat sätt påverkar kommunen.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinjer för krisledning .
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Förslag till riktlinjer för civilt försvar 2019-2021
Säkerhetssamordnaren har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt
regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planering för civilt
försvar återupptas. Det civila försvaret bedrivs inom ramen för verksamheten
i statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivillig
organisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans
totalförsvaret.
Enligt överenskommelser om kommunernas arbete med civilt försvar mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, ska kommunerna, länsstyrelserna och MBS
arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet och beredskap på lokal
nivå.
Kommunen ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap så att kommunen på sikt kan fullgöra
sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig . Prioriterade
uppgifter för kommunen under perioden är; kompetenshöjning gällande
totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och krigsplacering.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinjer för civilt försvar 2019-2021
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Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av
kommunstyrelsens verksamheter
Kommunarkivaren har den 19 oktober 2019 överlämnat en skrivelse i
ärendet. Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta
en dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och
hur dessa ska hanteras. Upprättandet sker i samråd med kommunarkivets
företrädare.
Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att ge en överblick över
kommunförvaltningens allmänna handlingar och beskriver vilka handlings
typer som ska bevaras eller gallras. Planen avser också att förbättra
personalens och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna
information.
Enligt kommunens arkivreglemente ska dokumenthanteringsplanen
revideras årligen. Dokumenthanteringen ska överensstämma med verklig
heten och förslag till reviderad dokumenthanteringsplan speglar
förvaltningsorganisationen.
De verksamheter som är reviderade är elevhälsans medicinska enhet inom
Välfärd/Barn och ungdom, inklusive psykolog och logoped.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för elevhälsans
medicinska enhet inom Välfärd/Barn och ungdom, inklusive psykolog och
logoped.
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Svar på revisorernas granskning av kommunens IT-säkerhet
Revisorerna har genomfört en granskning av kommunens IT-säkerhet. Syftet
med granskningen är att bedöma om kommunens IT-säkerhet är baserad på
de risker som finns inom kommunens olika verksamheter. Granskningen har
genomförts genom dokumentsstudier samt genom en utfrågning/hearing.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
I granskningen konstaterade revisorerna följande.
•

Kommunstyrelsen har inte sett till att det finns aktuella styrande
dokument, såsom policy med tillhörande tillämpningsföreskrifter, som
tydliggör vilka krav som ställs och hur arbetet med IT-säkerhet ska
bedrivas.

• Vid utfrågningstillfället saknade IT-enheten en modern och verksamhets
anpassad uppdragsbeskrivning som anger eget och kommungemensamt
ansvar för IT-säkerheten.
• Verksamhetsansvariga har ingen kontroll över om den information de
ansvarar för hanteras korrekt enligt externa och interna regler. Vid
utfrågningen uppfattar vi att inget av de verksamhetssystem som är i drift
har informationsklassats.
Utifrån resultatet av granskningen anser revisorerna att kommunstyrelsen
ska ge verksamhetsansvariga konkreta instruktioner om vilken nivå på
informationssäkerhet och därmed IT-säkerhet som ska gälla.
Revisorerna bedömer också att det är väsentligt att intentioner, roller,
ansvar, personliga- och monetära resurser, tid plan, prioriteringar och
informations- samt utbildningsåtgärder dokumenteras och kommuniceras
i samband med att kommunens informationssäkerhetspolicy omarbetas.
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen har för avsikt att
vidta mot bakgrund av det som framkommit i granskningen. Svaret ska inne
hålla en tidplan för de åtgärder som kommunstyrelsen har för avsikt att vidta.
Revisorerna önskar svar senast den 1 december 2019. Revisorerna anser
att det är angeläget att de brister som granskningen visat åtgärdas snarast
möjligt.
IT-chefen har överlämnat ett svar på revisorernas granskning. IT-chefen
önskar att få ett uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med
säkerhetssamordnaren ta fram en åtgärdsplan som ska presenteras för
kommunstyrelsen.
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IT-enheten har påbörjat att åtgärda flertal brister i IT-säkerheten som
enheten själv noterat. Atgärdsförslagen bör behandlas av kommunstyrelsen
och eventuellt besluta att IT-enheten får i uppdrag att genomföra förslagen.
IT-chefen föreslår att han får i uppdrag att, i samarbete med lednings
gruppen, tar fram policys och styrdokument baserat på den digitala strategi
som fullmäktige antagit.
Det är av stor vikt att klassa all information som kommunen hanterar.
Kommunstyrelsen bör snarast ge verksamheterna i uppdrag att göra det.
Informationssäkerhet rör dock inte bara digital information. Perspektivet
borde även innefatta skalskydd, tillgång till lokaler, hantering av dokument
mm.
IT-chefen anser att det är lämpligt att han tar fram ett förslag till uppdrags
beskrivning för IT-enheten. Förslaget bör sedan arbetas fram tillsammans
med verksamheterna där hänsyn tas till budgetramar mm. Förslaget
fastställs därefter av kommundirektören. Detta kan ske under 2020.
Tidplan för att ta fram styrande dokument är beroende på vilken information
som hanteras och hur den klassas. Det förutsätter att informationsklassning
genomförs eller i alla fall påbörjas för att kunna få en översikt över vilka
policys som behöver ses över samt skapas.
Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att kommun
direktören till kommunstyrelsens sammanträde den 27 november ska ta fram
en uppdragshandling.
Ledningsutskottet beslutar
att kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde
den 27 november arbeta fram en uppdragsbeskrivning samt
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Svar på medborgarförslag 7/2019 om sex timmars arbetsdag som
heltid
William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman överlämnade förSlaget
på fullmäktige den 25 september 2019, § 99.
Förslagställarna föreslog:
att Nora kommun erbjuder anställda inom vård och omsorg sex timmars
arbetsdag som heltid.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden att det under
mandatperioden inte kommer att finnas ekonomiskt utrymme att erbjuda sex
timmars arbetsdag för kommunens anställda. Kommunen står inför stora
besparingar. Ordföranden yrkar därför avslag på medborgarförslaget vilket
bifalls
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.
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Svar på medborgarförslag 8/2019 om klimatnödläge i Nora
William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman överlämnade förslaget
på fullmäktige den 25 september 2019, § 100.
Förslagställarna föreslog:
att Nora kommun ska utlysa klimatnödläge och att detta skall få
följande konsekvenser:
• att kommunen tar fram en informationskampanj kring klimatnödläge
och de åtgärder som kommunen gör och planerar att göra för att komma
till rätta med kl imatförändringen
• att kommunen prioriterar samarbete med andra kommuner nationellt
och internationellt för att bygga upp kompentens
• att kommunen tar ett särskilt ansvar för en snabb omställning till dess att
högre instanser tar sitt fulla ansvar
• att kommunen instiftar en särskild årlig dag då klimatarbetet
uppmärksammas
• att en klimatstrateg anställs på heltid i kommunen
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsens
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om att
kommunen redan arbetar utifrån Agenda 2030 i enlighet med de politiska
målen.
Vad det gäller det administrativa arbetet så pågår diskussioner med övriga
kommuner i KNÖL-samarbetet om en gemensam resurs då det är svårt för
varje enskild kommun att hitta och finansiera den kompetensen.
Med anledning av ovanstående yrkar ordföranden avslag på förslaget vilket
bifalls.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.
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