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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-14 97 

Lu § 79 dnr ks2018-547 

Förslag till överenskommelse mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälsa- och 
sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning 

Specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd, och vård har vid sammanträde 
den 4 maj 2018 beslutat att rekommendera kommunerna i Örebro län och 
Region Örebro län att anta en övergripande överenskommelse om 
samverkan. Specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad har vid 
sammanträde den 28 september 2018 beslutat detsamma. 

Syftet med överenskommelsen är att ange de principiella grunderna för 
samverkan mellan parterna. Den pekar också ut några avgörande 
samverkansområden under kommande år. Tanken är att de mer konkreta 
överenskommelser som sluts för avgränsade områden ska ta sin utgångs
punkt i den övergripande. I dessa behöver man då inte ange grundläggande 
utgångspunkter för samverkan utan kan hänvisa till den övergripande 
överenskommelsen. Denna överenskommelse ersätter tidigare motsvarande 
överenskommelse som utgick från de förutsättningar som fanns innan 
Region Örebro län bildades. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom ovanstående föreslag till överenskommelse mellan 
Region Örebro län och kommunerna i Örebro län. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-11-14 98 

Lu § 80 dnr ks2018-219 

Förslag till budget för år 2019 med ekonomiska plan för åren 
2020-2021 

Ekonomichefen har sammanställt budgetförutsättningarna. Dessa har 
redovisats vid budgetberedningens möte den 10 oktober. Vid utskottets 
behandling av ärendet redovisades ytterligare förutsättningar. 

Utskottet enas om att föra ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare behandling. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-14 99 

Lu § 81 dnr ks2017-715 

Förslag till indikatorer 

Kommunfullmäktige antog vision och övergripande mål för Nora kommun 
den 13 december 2017, § 124. 

Förslag till indikatorer till respektive målområde är framtaget. 

Landstingspartiet oberoende har överlämnat förslag till tillägg och 
revideringar. 

Ledningsutskottet beslutar 

at! föra ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-11-14 100 

Lu § 82 dnr ks2018-S68 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigbehandlade i oktober 2018 

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner 
och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2018. 

Under perioden maj till oktober 2018 har det överlämnats två motioner och 
två medborgarförslag. Två motioner och ett medborgarförslag har 
besvarats. 

Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående 
beredning vilket redovisas. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-14 101 

Lu § 83 dnr ks2018-521 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 
2019 

Enligt miljöbalken (1998:808 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter 
om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall. 

Direktionen har behandlat ärendet den 21 september 2018, § 126. 

Förslaget innebär att taxan för 2019 blir oförändrad. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till avfallstaxa för år 2019 samt 

att taxan ska gälla från den 1 januari 2019. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-14 102 

Lu § 84 dnr ks2018-519 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2019 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. 

Direktionen har behandlat ärendet den 21 september 2018, § 119. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med långsiktig ekonomisk 
planering som visar en prognos för de 15 nänmaste 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 30 nya abonnenter. En kostnadsökning med 
3 procent på personal-, entreprenad- och övriga drifts- och underhålls
kostnader. En kostnadsökning med en procent på övriga kostnader såsom 
kemikalie-, laboratorie- och energikostnader. Ränta för nytillkomna 
investeringar med 1,5 procent och befintliga investeringar med 
1,75 procent. Prognosen visar en taxehöjning med 5 procent för år 2019. 

I förslaget justeras enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt. Det 
innebär en större höjning av den rörliga avgiften i jämförelse med den fasta 
avgiften. Taxan för den fasta avgiften för flerbostadshus, industri- och 
övriga fastigheter får en större höjning än taxan för villor. 

En nonmalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en höjning med 
191 kronor per år inklusive moms. Totalpris efter höjning blir 6991 kronor 
per år. 

Taxans paragraf 18, övriga avgifter, t ex frusen vattenmätare, avstängning 
av vatten mm föreslås höjas med 3 procent. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till VA-taxa, avseende brukningstaxa, för år 
2019 samt 

att taxan ska gälla från den 1 januari 2019. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-11-14 103 

Lu § 85 dnr ks2018-520 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2019 avseende anläggningstaxa 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där det ska framgå avgifternas belopp och hur 
avgifterna ska beräknas. 

Direktionen har behandlat ärendet den 21 september 2018, § 120. 

Förslaget är att anläggningstaxan höjs med 3 procent. Det innebär att priset 
för en normalvilla med tomt yta på 800 kvadratmeter och som ansluter sig till 
det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten blir 
143 724 kronor, dvs en höjning med 4 158 kronor. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till VA-taxa avseende anläggningstaxa för år 
2019 samt 

att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2019. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Sammantradesdatum Sida 

2018-11-14 104 

Lu § 86 dnr ks2017-744 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering 
av felparkeringsavgifter 

Direktionen för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade 
ärendet den 17 november 2017, § 149. Direktionen föreslog kommun
fullmäktige i de sk KNÖL-kommunerna att besluta om reviderade 
felparkeringsavgifter. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet den 24 januari 2018, § 1, 
beslutade utskottet att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen för att invänta trafikutredningen. 

Direktionen har behandlat ärendet den 19 oktober 2018, § 146. 

Förbudet föreslår att följande felparkeringsavgifter ska gälla i Nora kommun 
för överträdelsepunkterna 01-41 i bilaga Slag av överträdelse i Transport
styrelsens föreskrifter (TSFS 2016:116) om meddelande om parkerings
anmärkning mm. 

Trafikingenjören har tagit fram ett nytt förslag till felparkeringsavgifter vilket 
innebär att avgiften i ovanstående föreskrifter under rubriken Parkerat 
fordon, punkt 38 "längre än tillåten tid" ändras från tidigare förslag 600 kronor 
till 400 kronor. 

Listan nedan redovisar bilagans överträdelsepunkter, förslag till 
felparkeringsavgift samt eventuella kontrolltider. 

• 01-08 800 kronor O minuter 
• 20-26 600 kronor 5 minuter 
• 30-31 800 kronor O minuter 
• 34-37 600 kronor 5 minuter 
• 38 400 kronor 5 minuter 
• 39-41 600 kronor 5 minuter 

Förbundet föreslår att de nya avgifterna ska implementeras under första 
halvåret 2019. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till felparkeringsavgifter samt 

att avgifterna ska implementeras under första halvåret 2019. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2018-11-14 105 

Lu § 87 dnr ks2012-359 

Svar på motion 19/2012 om bland annat bättre kvalitet på 
underlag för beslut 

Johan Lundqvist (NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 
21 november 2012, § 173. 

Motionären föreslog: 

"att en kvalitetsnorm och metodikprincip enligt vedertagen praxis fastställs av 
kommunfullmäktige för de rapporter och beslut som ska behandlas i 
fullmäktige 

att en kvalitetsnorm och metodikprincip fastställs för kommunstyrelsens och 
nämndernas rapporter, beslutsunderlag, utredningsuppdrag, upphandlingar 
och information 

att samtliga utredningar har tydliga mål, tydliga tidsgränser, effektiva planer, 
fullständig rapportering av kostnader samt i övrigt bedrivs och rapporteras 
enligt vedertagen praxis samt 

att revisorerna årligen ska lämna kommunfullmäktige en särskild rapport över 
måluppfyllelsen för kvalitetsnormen i samband med att revisionsberättelsen 
lämnas." 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för att bereda densamma. 

Kommundirektören har överlämnat ett förslag till svar på motionen. Enligt 
kommunallagen, kapitel 12, paragraf 1, ska revisorn fullgöra sitt uppdrag 
enligt god redovisningssed och enligt paragraf 8 ska detta göras själv
ständigt. 

God redovisningssed innebär bland annat att revisorn ska ha ett oberoende 
förhållningssätt till granskningen. Revisorn ska självständigt välja vad som 
ska granskas och på vilket sätt detta ska ske. Kommunfullmäktige kan inte 
styra revisorernas granskningsarbete. 

Nora kommun strävar alltid efter att underlag och utredningar ska vara så 
tydliga som möjligt samt hålla hög kvalitet. Kommunstyrelsen antog nya 
riktlinjer för styrdokument den 29 november 2017, § 141. Syftet är att det ska 
vara tydligt vilka de olika styrdokumentens roller är och vilken innebörd de 
har; beslutsfattandet. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2018-11-14 106 

Kommunfullmäktige antog den 27 september 2017, § 70, riktlinjer för 
handläggning av motioner och medborgarförslag. Syftet med riktlinjerna är 
att göra handläggningen enklare, snabbare och mer överskådlig. Utifrån 
riktlinjerna har mallar tagits fram som visar vad som ska finnas med i 
underlaget till beslut. 

En mall för en mer utförlig utredning innefattar bland annat ärende
beskrivning, hur ärendet har beretts, uppgifter om ekonomiska konse
kvenser, vilka som behöver ta del av beslutet, beslutsunderlag, eventuella 
synpunkter på förslaget. Mallen innefattar också en beskrivning av de 
verksamhetsmässiga konsekvenserna; ekonomiskt, personalmässigt samt 
informationsmässigt. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-11-14 107 

Lu § 88 dnr ks2018-275 

Ekonomisk rapport januari-september 2018 med helårsprognos 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en ekonomisk rapport för tiden 
januari-september 2018 samt en helårsprognos. 

Bokslutsresultatet förväntas bli negativt med totalt 11 327 000 kronor. Det är 
en budgetawikelse på 13 150 000 kronor. Budgetawikeisen grundar sig 
främst på ökade kostnader för ökat vårdbehov och placeringar samt 
minskade intäkter för integration. Ett negativt resultat innebär att kommunen 
måste återhämta minskningen av eget kapital inom tre år enligt god 
ekonomisk hushållning. 

Verksamhetsområde Välfärd, omsorg, prognostiserar ett budgetöver
skridande på 16 200 000 kronor om kostandsutvecklingen årets återstående 
tre månaderna följer samma utveckling som september månad. 

Integrationsverksamheten förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 
8 000 000 kronor. Detta med anledning av att verksamheten är oförändrad 
men statsbidragen är minskade därför att antalet nyanlända har minskat. 

Verksamhetsområde Välfärd, utbildning, prognostiseras ett budgetöverskott 
på 3 900 000 kronor. 

Den övergripande administrationen inklusive anslagen för oförutsett och 
"sextimmars arbetsdag" och "heltidsresan" som inte förväntas tas i anspråk 
fullt ut i år prognostiseras att ge ett överskott på 7 700 000 kronor. 

Överbudgeterade hyreskostnader förväntas ge ett budgetöverskott på 
1 950 000 kronor medan avsättningen till förtroendevaldas pensioner bidrar 
till att finansförvaltningen redovisar en negativ budgetawikelse på 
2 500 000 kronor. 

Kommunfullmäktige behandlade den 26 september 2018, § 77, delårsrapport 
januari-juni 2018 med helårsprognos. Fullmäktige beslutade att kommun
styrelsen skulle ta fram en åtgärdsplan för att få budgeten i balans. 

Kommundirektören har tillsammans med verksamhetscheferna tagit fram ett 
förslag till åtgärdsplan för pågående och fortsatta åtgärder. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-14 108 

Lu § 89 dnr ks2018-S9S 

Ekonomisk uppföljning på utskotten 

Kommunfullmäktige behandlade delårsrapport januari-juni 2018 med 
helårsprognos på sammanträdet den 26 september 2018, § 77. Med 
anledning av det prognostiserade negativa resultatet för helåret 2018 
beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta att 
det ekonomiska läget för respektive ansvarsområde ska redovisas dess 
utskott vid varje utskottenssammanträde. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att en uppföjlning av det ekonomiska läget för respektive ansvarsområde ska 
redovisas dess utskott för vid varje utskottssammanträde. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-11-14 109 

Lu § 90 dnr ks2018-588 

Förslag till ändring av gång- och cykelväg samt bygge av 
vändplan vid Linåkern 2 

Nora kommun avser att bygga om del av gång- och cykelväg i Linåkern 2 
för att möjliggöra servicetrafik och leveranser till Lingårdens förskola samt 
att bygga en vändplan vid förskolans varumottagning. 

Syftet är att göra en trafiksäker lösning för varuleveranser och servicetrafik 
till och från Lingårdens förskola. 

Bakgrunden är en rapport från Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöproblem för 
varuleveranser och servicetrafik med hot om vite om förändringar inte 
genomförs. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att handlingarna 
till kommunstyrelsen den 28 november ska kompletteras med en 
kartbeskrivning över det område som ska ändras. 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att genomföra ombyggnationen enligt trafikingenjörens förslag samt 

att kostnaden för genomförandet, 250 000 kronor, tas av avsatta 
investeringsmedel för konstgräsplan. 

Camilla Andersson Larsson (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-14 110 

Lu § 91 dnr ks2018-051 

Kommundirektören informerar 

Kommunikationsstrategen har testat det färdiga resultatet av Nora kommuns 
platsvarumärke på näringslivsfrukost den 13 november. Samtliga var nöjda 
med resultatet. 

Platsvarumärket har också presenterats för Köpmannaföreningen och 
Bygderådet. 

En återrapportering av arbetet med platsvarumärket ska lämnas på 
kommunstyrelsen i november och fullmäktige i december. 

Den 22 november kommer hela länet att genomföra en krisledningsövning 
där scenariot ännu är hemligt. I varje kommun kommer övningen att ledas av 
en krisledningsledare och följas upp aven utvärderare. Krislednings
nämnden, dvs ledningsutskottet, kommer troligen inte att kallas in men 
ledamöterna är inbjudna att följa övningen på plats. 

Krisledningsstaben kommer att finnas på räddningscentralen från klockan 
9.00 och troligen hela dagen. 

Protokollsutdrag till 
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