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

Ekonomichefen har sammanställt budgetförutsättningarna. Dessa har 
redovisats vid budgetberedningens rnöte 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. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet presenteras majoritetens, 
dvs Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas 
och Liberalernas, förslag till budget. 

Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos daterad den 19 oktober 
2018 för verksamhetsåren 2019-2021, cirkulär 18:37, ligger till grund för 
kommunens ekonomiska förutsättningar för 2019 och planåren 2020-2021. 

Budgeten och den ekonomiska planen bygger på 2018 års budget och de 
beslut som tagits under året, kommunala som statliga och som berör 2018 
års verksamhet samt en skattesats på 22,25 kronor. 

Skatteprognosen utgår från 10747 invånare den 1 november 2018 för 
budgetåret 2019 samt 10 823 invånare för 2020 och 10 900 invånare för 
2021 . 

Majoritetens förslag innebär förväntat resultatmål på 5 152 000 kronor för 
2019 och 10 628 000 kronor för 2020 samt 9 603 000 kronor för 2021. 
I förslaget ingår ett effektiviseringskrav om 35 miljoner kronor fördelat 
på tre år. 
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Sammanställning, Drift Drift Drift Inv Inv In v 
budget 2019-2021, tkr 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Verksamhetskostn, netto 664294 685952 708046 
Skatteintäkt -502098 -518667 -538895 
Generella statsbidrag 
och utjämning -153403 -156442 -155537 
Finansnetto -339 -339 453 
Summa 8454 10504 14067 

Verksamhetsförändringar 
Beslut 2018 som påverkar 
budget 2019-2020 70 10 10 
Riktade generella statsbidrag 200 200 200 
Barn- och elevförändringar 2188 4786 7123 
Äskningar, stöd- och service 1 310 1520 1 520 850 400 O 
Äskningar, välfärd, omsorgen 1670 1670 1670 O O O 
ÄSkningar, SBB, förbundet 956 682 807 4200 4100 3450 
Effektiviseringskrav -20000 -30000 -35000 O O O 

Äskningar SBB, taxekollektivet 
Nybyggnation, byte av befintligt 
ledningsnät 123 246 421 3500 3500 5000 
Mindre VA-anläggningar 47 93 140 800 800 800 
Reservvattenledn, Nora-Linde 263 526 526 7500 7500 
Nora Reningsverket 80 3220 6360 1 000 40000 40000 
Ängarna, återvinningscentral, 
asfaltering nya vägen och Risplan 23 23 23 200 
Taxekollektivet, finansiering via 
avgiftstaxan -536 -4108 -7470 

Budgeterat resultat per år 
Resultatrnål, 0,79% -5152 
Resultatrnål, 1,57% -10628 
Resultatrnål, 1,38% -9603 
Budgeterad investerings-
utgifter per år 18050 56300 49250 

Camilla Andersson Larsson 0/) presenterar Vänsterpartiets förslag till budg et 

och yrkar bifall till densamma. 

Pia-Maria Johansson (LPo) presenterar Landsbygdspartiet oberoendes 
förSlag till budget och yrkar bifall till densamma. 

Bertil Roden (NP) och Ove Göthlin (S D) yrkar bifall till Landsbygdspartiet 
oberoendes förslag till budget. 

Tom Rymoen, Håkan Kangert (båda M), John SundelI (KD), Birgitta Borg (L 
och ordföranden yrkar bifall till majoritetens förslag till budget. 

Miljöpartiet har överlämnat ett förslag till budget som finns med i besluts
underlaget till dagens sammanträde. 
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Ordföranden ställer proposition på budgetförslagen från majoriteten, 
Vänsterpartiet, landsbygdspartet och Miljöpartiet och finner att kommun
styrelsen bifaller majoritetens budgetförslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att verksamheterna redovisar effektiviseringsförslag om 35 miljoner kronor 
fördelat på tre år, enligt ovanstående 

att föreslagna budgetramförändringar antas för 2019 och planåren 
2020-2021 

att resultatet ska vara positivt för 2019 och uppgå till 0,79 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och uljämning (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 

att inte indexreglera tomtpriserna för 2019 

att investeringsutgiften, 121 miljoner kronor, för Nora Reningsverk avser 
projektperioden 2019-2022 samt 

att investeringsutgiften, 15 miljoner kronor, för reservvattenledning 
Nora-lindesberg avser projektperioden 2019-2020. 
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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 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordföranden 
proposition på det framtagna förslaget till indikatorer samt på Landsbygds
partiet oberoendes förslag och finner att det kommunstyrisen bifaller 
majoritetens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till indikatorer för de övergripande målområdena. 
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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 
"sexlimmars 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. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Uppdraget att utveckla ett platsvarumärke specifikt för Nora/Nora kommun 
gavs av kommunfullmäktige till kommunförvaltningen 27 september 2017. 
I samband med förslaget till beslut presenterades också en projektplan för 
arbetet. En styrgrupp med representanter från kommunfullmäktige utsågs 
samtidigt. 

Användbarhet och identifikation har varit bärande tankar i utvecklingsproces
sen. Arbetet med utvecklingen av ett platsvarumärke har i allt väsentligt skett 
som planerats. En kommunikationsbyrå har deltagit i utvecklings-
processen med att samla intryck och komma med förslag till utformning. 
Byråns arbete har rymts inom befintlig budget. Förslaget har sedan utsatts 
för flera utvecklingssteg i samråd med olika grupperingar inom näringsliv, 
kulturliv och andra samhällssektorer. 

Styrgruppen har sammanträtt ungefär en gång/månad, sammanlagt 
10 tillfällen. Styrgruppen har nära följt arbetsprocessen och också fungerat 
som en egen workshopgrupp vid olika tillfällen 

Tidplanen hölls fram till maj/juni 2018 när styrgruppen stod inför beslutet att 
anse att det fanns ett färdigt resultat eller att göra ännu ett omtag avseende 
formuleringar i själva texten i platsvarumärket. Beslutet blev att göra 
ytterligare bearbetningar. 

Efter styrgruppsmötet i september fann styrgruppen att man nu hade ett 
färdigt platsvarumärke, visuellt och textuelIt, som man nu önskade åter
koppling på från kommande användare. Det skedde vid möte i oktober. 

Därefter fick kommunförvaltningen i uppdrag att inleda en process för 
varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket samt att gå vidare 
med en återrapport till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Resultatet av processen är ett platsvarumärke för Nora/Nora kommun som 
hädanefter kommer att benämnas N som i Nora eller N-et. 

N som i Nora är ett grafiskt formgivet N i ett specifikt typsnitt, med text inlagd 
i själva bokstaven. Texten kan användas på olika sätt: specifika meningar 
kan lyftas fram eller användas grafiskt tillsammans med N-et, texten kan 
ställas på kant inne i N-et eller användas på sådant sätt att avsikten inte är 
att den ska läsas varken till del eller i sin helhet. Men texten kan också läsas 
i sin helhet, och avsikten är att den ska vara lätt att ta till sig, tidlös och 
inkluderande. 
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N som i Nora ska vara lätt att använda digitalt och i det fortsatta utvecklings 
arbetet kommer Nora kommun att stödja och stimulera sådan användning. 
Vid presentationer av N som i Nora har projektet mött nästan hundra
procentig entusiasm. 

Processen kring förankring och införande fortsätter under 2019. I början av 
året avser Nora kommun att skicka ut en trycksak till alla hushåll i kommunen 
som presenterar och introducerar N som i Nora. 

Varumärket N som i Nora kommer formellt att ägas av Nora kommun. 
Praktiskt och strategiskt stöd för den fortsatta användningen av N som i Nora 
kommer att utformas inom kommunförvaltningen. 

Förhoppningen är att N som i Nora ska utgöra en del av Noras plattform för 
utveckling och användas av såväl näringsliv, kulturliv, föreningsliv, turism 
som offentliga myndigheter som arbetar och verkar för utvecklingen av 
Nora/Nora kommun. 

Med denna återredovisning kan Projektet p/atsvarumärke och grafisk profil, 
den senare beslutad i kommunstyrelsen 21 mars 2018, betraktas som 
avslutat. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Kommunstrategen kommer även att redovisa återrapporten av platsvaru
märket på fullmäktige den 11 december. 
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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 sam
verkan. 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. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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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. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att gå 
igenom listan över motioner och medborgarförslag för att sedan eventuellt 
lämna förslag på motioner och medborgarförslag som kan avskrivas på 
grund av att de till exempel är inaktuella. 

Förslaget ska redovisas på kommunstyrelsens i början av 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att gå 
igenom listan över motioner och medborgarförslag för att eventuellt lämna 
förslag på motioner och medborgarförslag som kan avskrivas. 

Förslaget ska redovisas på kommunstyrelsens i början av 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
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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 komrnunfullmäktige 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 tydli9t vilka de olika styrdokumentens roller är och vilken innebörd de 
har i beslutsfattandet. 
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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 
verksamhetsrnässiga konsekvenserna; ekonomiskt, personalmässigt samt 
informationsmässigt. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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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 uppföljning av det ekonomiska läget för respektive ansvarsområde ska 
redovisas dess utskott för vid va~e utskottssammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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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 om byggnationen 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. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (lPo) i första hand på att ärendet återremitteras för att ta reda på 
driftskostnaden för den berörda delen av vägen. I andra hand yrkar 
Pia-Maria Johansson på avslag. 

Therese Hoikkala M och Bertil Roden (N P) yrkar på att ärendet 
återremitteras. 

Ordföranden föreslår två minuters ajournering. 

Efter avslutad ajournering yrkar Birgitta Borg (l) på att det i beslutet ska 
framgå at! man i ombyggnationen ska ta hänsyn till barn perspektivet. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-11-28 211 

Ordföranden föreslår att ärendet ajourneras och tas upp senare under 
sammanträdet. 

Efter ajournering återupptas ärendet. 

Ove Göthlin (SO) yrkar på återremiss. 

Ordföranden yrkar på att ombyggnationen av vändplanen genomförs 
enligt ledningsutskottets förslag. 

Dessutom yrkar ordföranden på att trafikingenjören får i uppdrag att se över 
trafiksituationen med tanke på bamperspektivet. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande om uppdraget till 
trafikingenjören och finner att det bifalls. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra om byggnationen enligt trafikingenjörens förslag 

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

att trafikingenjören får i uppdrag att se över trafiksituationen med tanke på 
barnperspektivet. 

Camilla Andersson Larsson (V) och Jonas Akerman (S) deltar inte i 
beslutet. 

Ove Göthlin (SO), Bertil Roden (NP), Therese Hoikkala (V) och Pia-Maria 
Johansson (LPo) reserverar sig mot beslutet. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 
2019 

Enligt miljöbalken (1998:80827 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. 

Kommunstyrelsen beslutar enli9t utskottets förslag . 
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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 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 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 normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en höjning med 
191 kronor per år inklusive moms. Totalpris efter höjning blir 6 991 kronor 
per år. 

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Pia-Maria Johansson (LPo) deltar inte i beslutet. 
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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. 

Direk1ionen 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 
143724 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. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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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 avgiftema ska implementeras under första 
halvåret 2019. 
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till felparkeringsavgifter samt 

att avgifterna ska implementeras under första halvåret 2019. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden om 
taxan ska gälla från den 1 juni 2019 i stället för att implementeras under 
första halvåret 2019. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att samtliga felparkeringsavgifter ska 
vara 400 kronor. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag till felparkeringsavgifter 
mot Pia-Maria Johanssons ändringsyrkande och finner att utskottets förslag 
bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på utskottes förSlag till när taxan ska 
införas mot eget förslag och finner att det egna förslaget bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till felparkeringsavgifter samt 

att taxan gäller från den 1 juni 2019. 

Pia-Maria Johansson (LPo), Ove Göthlin (SD) och Bertil Roden (NP) 
reserverar sig till förmån för Pia-Maria Johanssons yrkande. 
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I skolchefens verksamhetsområde har resursfördelningsmodell funnits inom 
grundskola och förskola sedan 2016. Modellerna har bidragit till att de två 
verksamheterna har klarat budget 2016 och 2017. De båda verksamhetema 
överskred sin budgetram åren 2010-2015. 

Skolchefen fick 2017 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på en resurs
fördelningsmodell anpassad för fritidshem. I kommuner som har resurs
fördelningsmodell för fritidshem, används en förenklad modell baserad på 
barnvolym och ålderskategori. Skolledarna i Nora kommun önskar en mer 
avancerad modell som liknar den för grundskola och förskola. 

Modellen bygger på sex faktorer: 

• Barnantal i verksamheten 
• Alderskategori 
• Enhetens socioekonomiska strukturer 
• Verksamhetens tillgänglighet 
• Enhetens storlek mätt i antalet inskrivna barn 
• Enhetens genomsnittliga lönenivå 

Omräkningsperioderna föreslås vara, initialbudget beräknad i december, en 
första omräkning i maj samt en andra och sista omräkning i september. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget om införande av resursfördelningsmodell för kommunens 
fritidshem. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Ulla Bergström och 
Hans Knutsson (båda S) bifall till utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen gav 2017 kommunförvaltningen i uppdrag att utreda 
effekterna av att Länstrafiken tar över driften och administrationen av 
kommunens skolskjutsverksamhet i grundskolan. 

Modellen kallas merkoll (mer kollektivtrafik) och syftar till att effektivisera 
resursanvändning och skapa större samhällsnytta, för att åstadkomma detta 
samordnas skolskjutsar och ordinarie kollektivtrafik. 

Syftet med förändringen är: 
• Samordningsvinster såväl ekonomiska som ur servicesynpunkt 
• Få bort kommunens sårbarhet i administrationen av skolskjuts

verksamheten 
• Öka professionaliteten inom planering och logistik 
• Förbättra kvaliteten på upphandlingsprocessen. 

Lekeberg avslutade sitt samarbete med Länstrafiken kort efter uppstart, 
anledningarna var flera och orsakade av båda parter. Lindesberg anslöt sig 
till merkoll 2015. De är nöjda med modellen och har inga planer på att lämna 
den i 2020 års upphandling. Kariskoga och Degerfors anslöt sig 2015. De 
uppger att det finns vissa tveksamheter i samarbetet med inga av betydande 
storlek. Kommunen har inga planer på att avsluta merkoll. 

En fördjupad analys, genomförd av Länstrafikens experter, är i högstagrad 
viktig att genomföra innan ett slutgiltigt beslut fattas. En fördjupad studie kan 
påbörjas och förmodas slutföras under 2019. I awaktan på resultat av 
utredningen och på eventuell anslutning till merkoll , måste Nora kommun 
arbeta vidare med en egen upphandling. 

Möjligheten att samordna skolskjutsadministrationen med Hällefors kommun 
bör undersökas. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att huvudalternativet är att fortsätta processen med egen upphandling av 
skolskjutstjänsten och även under kommande avtalsperiod administrera 
grundskoleskjutsar i egen regi 

att inleda en fördjupad förstudie i samverkan med Länstrafiken i syfte att öka 
förståelsen av fördelar och nackdelar med att Länstrafiken via avtal sköter 
drift och administration av kommunens skolskjutsar utifrån konceptet 
"merkoll" samt 
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att i det kommande skolskjutsavtalet skriva in en klausul som möjliggör för 
kommunen att ansluta sig till "merkoll" under kommande avtalsperiod. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Omdisponering av lokaler samt öppnande aven tillfällig flexavdelning för 
femåringar ska ske inom befintlig budgetram. 

Inskolningen i Nora sker fortlöpande under verksamhetsåret. Det innebär att 
förskolorna periodvis tar emot ett större antal barn för att möta barnomsorgs 
kön. Genom att öppna en ny avdelning har kommunen större möjlighet att 
hantera ett periodvis ökat tryck. Önskan är att hålla nere barnantalet i 
ordinarie barngrupper. 

Pedagogisk omsorg, Solkatten, flyttar sin verksamhet till Esstorps förskola 
för att samordna ramtider med As förskola samt att flexavdelning för 
femåringar öppnar i de nuvarande lokalerna för pedagogisk omsorg. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att barnomsorgsverksamheten ges möjlighet att enligt förslaget omdisponera 
användningen av tillgängliga barnomsorgslokaler i syfte att vid behov ha 
möjlighet att ti llfäll igt öppna en flexavdelning för femåringar. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 
Johansson (LPo) på att möjligheten att tillfälligt öppna en flexavdelning ska 
gälla under vårterminen. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot Pia-Maria 
Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets 
förlag . 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 
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1. Alla som besöker fritidsgårdarnas verksamhet ska känna sig trygga 
2. Alla som besöker fritidsgårdarnas verksamhet ska alltid ha känslan av 

delaktighet efter eget intresse. 

På fritidsgårdarna i Nora kommun är ungdomar i åldern 10-17 år välkomna. 
Arbetet bedrivs med ett hälsofrämjande perspektiv och ska stärka 
ungdomarnas frisk- och skyddsfaktorer och inte fokusera på deras risk
beteenden. Verksamheten ska formas tillsammans med dem på ett sätt som 
ökar deras känsla och sammanhang. 

Personalen har en levande diskussion om förhållningssätt gentemot 
ungdomar och visar vägen genom att respektera varandra och genom ett 
varmt bemötande. Personalen på fritidsgårdarna måste ha tid till att lyssna 
och bry sig om ungdomarna som kommer dit. 

Barn- och ungdoms utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta fritidsgårdarnas mål och verksamhetsplan 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Svar på medborgarförslag 2/2018 om trafiksäkerhetsåtgärder för 
Vagnmakargränd 

Jörgen och Marianne Eklund överlämnar medborgarförslaget vid kommun
fullmäktiges sammanträde 20 juni 2018, § 47. 

Förslagsställarna föreslår: 

att göra Vagnmarkargränd enkelriktad och/eller göra vägbulor samt 
att fler skyltar sätts upp om att man inte får cykla på trottoarer. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade att överlämna förslaget till 
kommundirektören för beredning. 

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att 
ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång- och 
cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen ska innehålla förslag på 
åtgärder på kort och lång sikt. 

Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen. Nora kommun 
inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 
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Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Nora kommun 

Nuvarande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Nora kommun antogs 
av kommunfullmäktige 2014-04-09, § 60. 

Förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter har utarbetats av 
administrativ chef, näringslivsansvarig och trafikingenjör i samråd med Nora 
Köpmannaförening. Förslaget är anpassat utifrån tidigare genomförda 
ombyggnation av torget. 

Förslaget till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Nora 
kommun ska ersätta de tidigare ordningsföreskrifterna och kompletterar 
3 kap. ordningslagen (1993:1617) om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Kommunen föreskriver förslaget med stöd av förordningen 
(1993:1631) vilken ger kommuner och länsstyrelser rätt att meddela lokala 
föreskrifter. 

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Nora kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag . 

Protokollsutdrag till 
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Sbu § 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
SammantTadesdatum 
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dnr ks2018-594 
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Avtal om markanvisning för del av fastigheten Älvestorp 4:1 

Nora kommun föreslås teckna avtal om markanvisning för del av fastigheten 
Älvestorp 4: 1 med det nybildade bolaget Visionsbolaget 15269 AB. Syftet 
med avtalet är att reglera de båda parternas åtaganden och skyldigheter i 
samband med markanvisningen. 

Planeringen är att ta fram detaljplan och ritning för området i syfte att bygga 
bostäder. Detta ligger i linje med bostadsförsörjningsplanen och Nora 
kommuns vision att öka invånarantalet. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom upprättat förSlag till avtal för markanvisning för del av 
fastighet Älvestorp 4: 1. 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M), 
John SundelI (KO) Birgitta Borg (L) och Monica Sundberg (S) samt 
ordföranden bifall till utskottets förslag. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag mot avslagsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Justerares sign /J ~ Protokollsutdrag till 
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Ks § 162 dnr ks2018-0S1 

Kommundirektören informerar 

Polisen har idag, den 28 november, gått ut med en varning kring falska 
telefonsamtal som särskilt riktar sig till äldre. 

Nora kommun har lagt ut information och råd på kommunens webbsida och 
på F acebook-sida. Personalen inom hemtjänsten har fått i uppdrag att 
informerar brukarna. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 163 

Delegationsbeslut 

1 2018-11-27. Fastighetsstrategen - Tecknade av hyresavtal med 
Jarola KB angående Allaktivitetshuset. (dnr ks20 17-536) 

2 2018-11-26. Kommunstyrelsens ordförande - Beslut i brådskande 
ärende om bidrag till Hammarby bygdegårdsförening. (dnr ks2017-699) 

3 2018-11-13,23. Administrativa chefen - Yttrande om att använda allmän 
platsmark. (dnr ks2018-030) 

4 2018-11-21 . Kommunstyrelsens ordförande - Startrapporterför 
investeringar. (dnr ks2018-053) 

5 2018-11-12. Kommundirektören - Beslut om nya attestanter och 
ersättare. (dnr ks2018-069) 

6 2018-11-07,21 . Kommundirektören -Avslag vid begärand av allmän 
handling. (dnr ks2018-586) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 
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Ks § 164 

Delgivningar 

1 2018-11-22. Boverket - Beslut enligt förordningen om statsbidrag till 
kommuner för ökat bostadsbyggande. (dnr ks2017-667) 

2 2018-11-06. Trafikverket - Förändring av Nora kommuns väghållnings 
område. (dnr ks2018-261) 

3 2018-110-29. Trafikverket- Tillstånd att utföra ledningsarbete inom 
vägområdet. (dnr 2018-307) 

4 2018-11-21. Länsstyrelsen - Beslut om bildande av naturreservat 
Järlehytteskog samt beslut om föreskrifter. (dnr ks2018-365) 

5 2018-11-15. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges 
protokoll 2018-11-08, § 61, om reviderad timtaxa för Samhälls
byggnadsnämnden Bergslagens verksamheter. (dnr ks2018-477) 

6 2018-11-15. Ljusnarsbergs kommun - Utdrag ur kommunfullmäktiges 
protokoll 2018-11-08, § 60, om revidering av samverkansavtal för 
gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och 
miljöverksamheterna i KNÖL-kommunerna. (dnr 2018-478) 

7 2018-10-09. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Utdrag från 
direktionens protokoll från den 21 september 2018, § 132, Inventering 
av nedlagda kommunala deponier i kommunerna Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesberg. (dnr ks2018-522) 

8 2018-11-20. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Svar på remiss 
om kategorisering av cykelnätet. Statliga enskilda och kommunala 
vägar. (dnr ks2018-553) 

9 2018-10-24. För kännedom: Länsstyrelsen - Förslag till permanenta 
lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 28898. 
(dnr ks2018-554) 

10 2018-11-14. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörens 
yttrande över att ställa sig bakom Ljusnarsbergs kommuns yttrande över 
Mottagandeutredningens betänkande och promemoria. 
(dnr ks2018-560) 

11 2018-10-31. För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Beslut angående begäran om ändring av beslut. (dnr ks2018-578) 

Protokollsutdrag till 
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12 2018-11-05. För kännedom: Beslut om samråd enligt miljöbalken för 
uppförande av mobilmast vid Skärmarboda 1 :6. (dnr kS2018-582) 

13 2018-11-14. Länsstyrelsen - Beslut om fördelning av anvisningar år 
2019 till kommuner i Örebro län. (ks2018-593) 

14 2018-11-19. För kännedom: Skrivelse om hemställan om byggnads
minnesförklaring enligt Kulturmiljöiagen gällande byggnader i kv Örnen 
i Nora. (dnr ks2018-596) 

15 2018-11-23. För kännedom: Beslut om bifall att bedriva enskild 
verksamhet enligt socialljänstlagen. (dnr ks2018-603) 

16 2018-10-24. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
nämndens sammanträde den 17 oktober 2018. 

17 2018-11-12. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokollsutdrag 
§§ 144-145 från direktionsmöte den 19 oktober 2018. 

18 2018-11-26. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokollsutdrag 
§§ 158-159 från direktionsmöte den 16 november 2018. 

19 2018-11-23. Bergslagens Överförmyndarnämnd - Protokoll från 
sammanträde den 15 november 2018. 

20 2018-11-27. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - Protokoll och 
utdrag §§ 154 och 165 från sammanträde den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Protokollsutdrag till 
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Delegationsbeslut, utskottens beslut 

1 Ledningsutskottets beslut 2018-11-14, § 91 

2 Socialutskottets beslut 2018-11-06, §§ 65-70 

3 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-11-14 §§ 41 ,043 

4 Barn- och ungdomsutskottets beslut 2018-11-06, §§ 34, 39-40 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delegationsärendena till handlingarna. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 
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Ks § 166 

Ordföranden tackar för sig 

Ordföranden Solveig Oscarsson (S) tackar för sig och för gott samarbete. 
Från den 1 december tar Tom Rymoen (M) över uppdraget som kommun
styrelsens ordförande och Solveig Oscarsson blir vice ordförande. 

Därefter skiftas uppdragen i perioder om ett år till och med år 2022. 

Protokollsutdrag till 
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KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 28/112018 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I § § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej 

Solveig Oscarsson, ordf 1 

Per Andreasson -
Jonas Akerman 1 

Hans Knutsson 1 

Ulla Bergström, v ordf 1 

Bror-Erik Israelsson 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

Therese Hoikkala 1 

Tom Rymoen && 142 144-145,150,152-166 1 

Helena Vilhelmsson -
John SundelI 1 

Birgitta Borg 1 

Ove Göthlin 1 

Pia-Maria Johansson 1 

Bertil Roden 1 

Ersättare 

Monica Sundberg 1 

Kent Nilsson 1 

Eleonore Karlsson 

Anita Rundqvist 

Anneli Ström 

Ursula Steffensen 

Rickard Pettersson 

Carolina Pettersson 

Eva Haldert 

Håkan Kangert 1 

§§ 143,146-149,151 Bengt Svensson 1 

Susanne Forsberg 

Ulf Wilder 

Andreas Vidlund 

Göran Berggren 

Monika Aune 

Lars-Erik Larsson 

Antal 

Avs 
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