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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2020-10-14 79 

Lu § 63 dnr ksks2020-442 

Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2021 

Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Ledningsutskottet (onsdag fm) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

21 ok1ober (torsdag) budgetberedning , heldag 
10 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
10 februari 8 september 
14 april 13 oktober 
26 maj 3 november 

24 november, budget 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
24 februari 22 september 
24 april, inkl bokslut 27 oktober 
9 juni 17 november 

8 december 
9 december, budget 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag tm 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-10-14 80 

Under utskottets behandling av ärendet informerar ordförande om att 
utskottet på dagens sammanträde ska behandla ett förslag till uppdrag om 
att se över budgetprocessen. 

Ordföranden föreslår därför att de datum i sammanträdesplanen som är 
planerade för budgethantering , dvs 21 oktober och 9 december stryks från 
planen. Dessutom stryks "budget" och "inki bokslut" vid datumen 
24 november och 24 april. Fullmäktiges mötesdatum den 24 april ändras 
också till den 28 april. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Socialutskottet (tisdag em) 
26 januari 24 augusti 
25 mars 28 september 
4 maj 19 oktober 

9 november 

Ledningsutskottet (onsdag fin) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
27 januari 25 augusti 
24 mars 29 september 
5 maj 20 oktober 

10 november 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
10 februari 8 september 
14 april 13 oktober 
26 maj 3 november 

24 november 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
24 februari 22 september 
28 april 27 oktober 
9 juni 17 november 

8 december 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbeslyrkande 



81 

NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2020-10-14 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäktige. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Uldragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2020-10-14 82 

Lu § 64 dnr ks2020-455 

Fastställelse av utdebitering för år 2021 

Ordföranden föreslår att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad för år 2021 , dvs 22,25 kronor, vilket godkänns. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa den allmänna kommunalskatten för år 2021 till 22,25 kronor. 

Protokollsutdrag til l 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-10-14 83 

Lu § 65 dnr ks2020-430 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 
2021 

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 18 september 2020, § 70. 
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa 
för 2021. 

Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänste
person från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra 
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-10-14 84 

Lu § 66 dm ks 2020-429 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2021, 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. 

Trots att arbetet med långsiktig planering fortsätter för att få en så jämn 
taxeutveckling som möjligt visar det sig att under de senaste åren har skett 
en minskad förbrukning hos abonnenterna vilket leder till minskade intäkter. 

Det har inneburit att de taxehöjningar som genomförts under de senaste 
åren inte gett de resultat som förbundet räknat med. Därför behöver taxan 
höjas mer än vad tidigare prognoser visat. 

Fonden visar inte heller det resultat som förbundet räknat med för att kunna 
användas till de stora investeringarna förbundet står inför de kommande 
åren. 

I årets prognos beräknas det bli 32 nytillkomna abonnenter samt en minskad 
förbrukning med 1 procent per år under 2020-2025. I prognosen beräknas 
också en ökning på 3 procent på personal-, material-, entreprenad- och 
övriga drifts och underhållskostnader. Räntan för nytillkomna investeringar 
beräknas till 1,25 procent och för befintliga investeringar till 1,75 procent. 

Prognosen visar en höjning med 19 procent för 2021 . 

En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en ökning med 1 454 
kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, efter höjning, blir 9006 
kronor inklusive moms. 

Ett flerfamiljshus, med 15 lägenheter, som förbrukar 2 000 kubikmeter per år 
får en ökning med 18 118 kronor per år, inklusive moms. Totalt pris per år, 
efter höjning, blir 87 152 kronor, inklusive moms. 

I taxans paragraf 14.3 som gäller abonnemang där inte det förbrukade 
vattnet mäts utan debiteras en schablonförbrukning, sänks den antagna 
förbrukningen från 250 kubikmeter till 150 kubikmeter per lägenhet. 

, 

Justerares sign 

Utdragsbestyrl<ande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

852020-10-14 

Taxans paragraf 18, övriga avgifter, t ex frusen vattenmätare, avstängning av 
vatten mm lämnas oförändrad. 

Enligt prognosen för 2021 kommer höjningen av taxan att ge ett överskott 
som kommer att läggas till fonden och användas mellan åren 2022 till 2023. 

Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 64. 
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till brukningstaxa för 
VA 2021 . 

Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänste
person från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra 
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Uldragsbestyrl<ande 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

862020-10-14 

Lu § 67 dnr ks2020-428 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 
2021, anläggningstaxa 

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

Förslaget innebär oförändrad taxa för år 2021 med undantag för 
paragraf 5.1 d. Där fanns tidigare en avgift för lägenhet 1-8 och en reducerad 
avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget finns endast en avgift oavsett antal 
lägenheter. 

Direktionen har behandlat ärendet den 18 september 2020, § 63. 
Direktionen föreslår fullmäktige besluta att anta förslag till anläggningstaxa 
för VA 2021 . 

Under utskottets behandling av ärendet finns inte någon ansvarig tjänste
person från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på plats för att föredra 
ärendet. Utskottet enas därför om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
behandling och att bjuda in ansvariga tjänstepersoner. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 872020-10-14 

Lu § 68 dnr ks2020-441 

Förslag till personuppgiftsstrategi 

Kommundirektören och kanslichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning. 

Förslaget till personuppgiftsstrategi beskriver Nora kommuns hantering av 
personuppgifter på övergripande nivå. Strategin ska garantera att kraven i 
dataskyddsförordningen och övrig gällande lagstiftning följs. Strategin gäller 
vid all behandling av personuppgifter inom Nora kommun och kompletterar 
övriga styrdokument. Den gäller för samtliga nämnder och styrelser, 
förvaltningar, medarbetare och förtroendevalda och även för de 
kommunala bolagen samt i de fall där andra hanterar personuppgifter för 
kommunens räkning . Eftersom strategin omfattar samtliga verksamheter 
finns inte utrymme för att besluta om lokala avvikande regler. 

Nora kommun samverkar och har ett gemensamt dataskyddsombud med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt kommunerna Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Hällefors. Myndigheterna har valt att ha gemensamma 
styrdokument för att öka effektiviteten och för att ha en enklare samverkan i 
dessa frågor. Överenskommelse om gemensamma styrdokument är reglerad 
i samverkansavtal om dataskydd, daterat den 28 maj 2020. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Personuppgiftsstrategi för Nora kommun. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2020-10-14 88 

Lu § 69 dnr ks2020-456 

Uppdrag om att ta fram förslag på förändrad budgetprocess 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag 
till förändrad budgetprocess. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till förändrad 
budgetprocess. 

Justerares sign 

~r() 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-14 89 

Lu § 70 dnr ks2020-28S 

Motion 4/2020 om utredning om fastighetsförvaltning inom Nora 
kommunkoncerns 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 
23 september 2020, § 82. 

Pia-Maria Johansson undrar varför det inom kommunen finns fastigheter 
som förvaltas av Nora Fastigheter, av Norabostäder och av Nora kommun. 

Motionären föreslår: 

att en utredning sker om att samtliga fastigheter som kommunen har ska 
förvaltas av Norabostäder respektive Nora Fastigheter. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning . 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommundirektören för beredning. 

Justerares sign Protokollsutdrag tm 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2020-10-14 90 

Lu § 71 dnr ks2020-383 

Medborgarförslag 4/2020 om önskemål om ytterligare bänkar 

Maj-Britt Lindqvist överlämnade förslaget på fullmäktige den 23 september 
2020, § 83. 

Förslagsställaren föreslog: 


att en bänk placeras på sträckan mellan stationshuset och första bänken vid 

Hagbyån, ungefär vid kyrkogården/bilparkeringen samt 


att en bänk också placeras på sträckan mellan platsen för "den försvunna 

grodan" och Bryggeriet. 


Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 

för beredning . 


Ledningsutskottet beslutar 


att överlämna medborgarförslaget till kommundirektören för beredning. 


Justerares sig n 

cS:O 
Protokollsutdrag till 

tzdt,r 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

Ledningsutskottet 912020-10-14 

Lu § 72 dnr ks2020-414 

Medborgarförslag 5/2020 om önskemål om övergångsställe 

Kenth Olsson överlämnade förslaget på fullmäktige den 23 september 2020, 
§ 84. 

Förslagsställaren föreslår: 

att man anlägger ett markerat och skyltat övergångsställe på gång- och 
cykelvägen i korsningen Hagbyvägen-Fibbetorpsvägen. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommundirektören för beredning. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign ///1 
tGd)"<F.u /f) /:) 

Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-14 92 

Lu § 73 dm ks2020-032 

Kommundirektören informerar 

Pågående rekryteringar 

Kommunikatörsstrateg - många kompetenta sökande. Intervjuer pågår. 

Kanslichef - många sökande. Några är uttagna för intervjuer under vecka 
44 eller 45. 

Skolchef - ett första möte med rekryteringskonsulten har ägt rum. Annons 
inom snar framtid . 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 



m NORA 
• KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

Ledningsutskottet sammanträden den 14/102020 

Närv, 

beslut 

Närv, 

ej be

slut 

Omröstningar 

§ I§ 

Ledamöter Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson (S), ordf 

Håkan Kangert (M) vice ordf 

Hans Knutsson (S) 

Eija Ahonen Pettersson (M) 

Birqitta Borq (l) 

X 

-
X 

X 

X 

lars-Erik larsson (N P) X 

Andreas Vidlund (SD) -
Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 

Jonas Akerman (S) 

John SundelI (KD) 

Benqt Maqnusson (lPo) X 

Närvarorätt 

Vice kso Tom Rymoen (M) X 

Oppositionsråd Pia-Maria Johansson (lPo) X 

Antal 6 2 
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