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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbesty~nde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-11 87 

Lu § 69 dnr ks2017-582 

Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen 
samt kommunfullmäktige för år 2018 

Kommunsekreteraren har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för 
utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018. 

Barn- och ungdomsutskottet (tisdag fm) 
23 januari 28 augusti 
6 mars 9 oktober 
10 april 6 november 
15 maj 

Socialutskottet (tisdag em) 
23 januari 28 augusti 
6 mars 9 oktober 
10 april 6 november 
15 maj 

Ledningsutskottet (onsdag frn) 
24 januari 29 augusti 
7 mars 10 oktober 
11 april 14 november 
17 maj (torsdag) 

Samhällsbyggnadsutskottet (onsdag em) 
24 januari 29 augusti 
7 mars 10 oktober 
11 april 14 november 
17 maj (torsdag) 

Kommunstyrelsen (onsdag fm) 
7 februari 12 september 
21 mars 24 oktober 
25 april 28 november 
30 maj 

Kommunfullmäktige (onsdag kväll) 
28 februari 26 september 
18 april 7 november 
16 maj 12 december 
13 juni 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2017-10-11 88 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunstyrelsen och utskotten. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna sammanträdesplan för kommunfullmäk1ige. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande"" 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyf1<.ande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
. Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-11 89 

Lu § 70 dnr ks2017 -583 

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 

Enligt den nya kommunallagen som gäller från 2018 är det frivilligt för 
kommunema att annonsera fullmäktiges möten i en ortstidning. 

För närvarande sker kungörelse till fullmäktiges sammanträden i 
NA Bergslagsdelen, nättidningen 24i Bergslagen samt på kommunens 
hemsida. 

Kostnaden för annonseringen för år 2016 var 30 400 kronor och till och med 
juni månad 2017 är kostnaden 16 300 kronor. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Ulla Bergström (S), 
Tom Rymoen (M), Helena Vilhelmsson (C), Camilla Andersson Larsson (V) 
och Göran Berggren (LPo) på att kungörelsen av fullmäktiges sammanträden 
sker genom att samtliga ärenden annonseras i NA Bergslagsdelen och med 
en hänvisning till Nora kommuns webbsida. 

Tom Rymoen yrkar också på att kungörelsen läggs ut på Nora kommuns 
Facebook-sida. 

Margaretha Eriksson (S) yrkar på att kungörelsen annonseras i NA 
Bergslagsdelen men då enbart med en hänvisning till kommunens webbsida. 

Ordföranden ställer proposition på de olika förslagen och finner att lednings
utskottet beslutar att kungörelsen, med samtliga ärenden, annonseras i NA 
Bergslagsdelen och med hänvisning till kommunens webbsida samt på Nora 
kommuns Facebook-sida. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kungöra fullmäktiges sammanträden i NA Bergsdelen, på Nora kommuns 
webbsida samt på Nora kommuns Facebook-sida enligt ovanstående. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkan<?e 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-11 

Lu § 71 dnr ks2017 -638 

Fastställelse av utdebitering för år 2018 

Ordföranden yrkar på att den allmänna kommunalskatten ska vara 
oförändrad fö r år 2018, dvs 22.25 kronor. 

Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för år 2018 till 
22.25 kronor. 

Protokollsutdrag till 

90 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

fO~f:...~ 
UtdragsbestyrK§ nde 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-11 91 

Lu § 72 dnr ks2017 -576 

Bergslagens Överförmyndarnämnds förslag till revidering av 
avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet 
gällande kostnadsfördelning 

Bergslagens Överförmyndarnämnd har överlämnat ett förslag till revidering 
av avtal om överförmyndarverksamhet mellan kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Revideringen gäller fördelning av 
kostnaderna. 

Principen för nu gällande kostnadsfördelning är att respektive kommun 
betalar 25 procent av kostnaderna för gode män till ensamkommande barn 
och unga. 

Nämnden har behandlat ärendet den 23 augusti 2017, § 52. Nämnden 
föreslår att kostnadsfördelningen istället baseras på antalet invånare i 
respektive medlemskommun den 1 november året innan verksamhetsåret. 

Nämnden föreslår också att utifrån ovanstående förslag revideras § 4 andra 
stycket i "Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt kommunallagen 
3 kap 4 § punkt 5" och får följande lydelse. 

"De deltagande kommunerna ska lämna driftbidrag till den gemensamma 
nämndens verksamhet med belopp som motsvarar den totala kostnaden för 
verksamheten fördelat utifrån invånarantalet i respektive kommun den 
1 november året innan verksamhetsåret." 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

enligt Bergslagens Överförmyndarnämnds förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

UtdragsbestyrkarrCIe 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-10-11 92 

Lu § 73 dnr ks2017-553 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag om tillägg i 
nämndens reglemente med anledning av ny lag om e-cigaretter 

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i 
kraft den 1 juli 2017. Lagen reglerar anmälan, produktkrav, försäljning och 
markandsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Kommunen utövar tillsynen över delar i lagen enligt 26 §. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utövar idag tillsyn enligt tobaks
lagen som har ett liknande regelverk. Det innebär att kompetens för tillsynen 
finns inom förvaltningen. Tillsynen enligt tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan samordnas vilket blir 
kostnadseffektivt för kommunerna och företagen. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har behandlat ärendet den 
23 augusti 2017, § 121. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige iHällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora beslutar om ett tillägg i "Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen" där det framgår att nämnden 
utöver tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnads
behållare. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen enligt 
nämndens förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-10-11 93 

Lu § 74 dnr ks2013-370 

Svar på motion 18/2013 om norapolitikernas pensionsförmåner 

Johan Lundqvist, Karl-Holger Sjöberg, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck och 
Lars-Erik Larsson (samtliga NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 
11 december 2013, § 166. 

Motionärerna föreslog 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast lämna 
förslag på hur ett nytt pensionsreglemente för förtroendevalda ska utformas 
och som fungerar som en grundtrygghet i nivå med den som finns i 
samhället i övrigt. 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen beslutade överlämna motionen till personal
chefen att besvara densamma. 

Personalchefen har den 17 augusti 2017 överlämnat ett förslag till svar på 
motionen. Kommunfullmäktige antog det nya pensionsavtalet för förtroende
valda, OPF-KL, den 11 juni 2014, § 98. 

Avtalet innebär en betydligt striktare hållning till långvariga ersättningar efter 
avslutat uppdrag jämfört med tidigare PBF. Nora kommun valde även en 
hårdare linje än Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation när 
det gäller samordning av förvärvsinkomst under första året efter avgång. 
Personalchefen föreslår därför kommunfullmäktige avslå motionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkånde 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-10-11 94 

Lu § 75 dnr ks2013-227 

Svar på medborgarförslag.3/2013 om vargfri kommun 

Bengt E. Ljung med flera lämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
9 oktober 2013, § 100. 

Förslagsställarna föreslog 

att fullmäktige beslutar att Nora kommun ska arbeta för en vargfri kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning . Kommunstyrelsen beslutade att överlämna förslaget till 
kommunchefen för beredning . 

Rovdjurspolitiken är en nationell angelägenhet och faller utanför 
kommunens allmänna kompetens. Det hindrar dock inte att kommunen kan 
framföra synpunkter till den nationella nivån om konsekvenser av den förda 
rovdjurspolitiken och hur dessa konsekvenser kan mildras. 

Sådana synpunkter kan vara att djurägare som drabbas ska hållas skades
lösa p.g .a. vargangrepp och att skyddsjakt bör beviljas där vargindivider 
uppehåller sig i närheten av bebyggelse. 

Kommunchefen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgar
förslaget samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att i en skrivelse till 
Naturvårdsverket framföra synpunkter på hur konsekvenserna av den förda 
rovdjurspolitiken ska mildras. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) i stället 
på att kommunstyrelsen ska framföra synpunkter på effekterna av den förda 
rovdjurspolitiken. 

Camilla Andersson Larsson (V) yrkar på att medborgarförslaget ska avslås 
utan skrivelse till Naturvårdsverket. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
ledningsutskottet beslutar att avslå medborgarförslaget enligt Camilla 
Andersson Larssons yrkande. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~O/~~ 
Utdrags'bestyr1<a de 

Lu § 75 
Ks § 95 
Lu § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-11 

dnr ks2017-387 

Sida 

95 

Yttrande över remiss om valkretsindelning i Region Örebro län 

Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig om valkretsindelningen av 
Region Örebro län inför valet till regionfullmäktige 2018. 

Region Örebro län är nu indelat i fyra valkretsar: 
• Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner 
• Degerfors och Karskoga kommuner 
• Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner 
• Örebro och Lekebergs kommuner. 

Förslaget från regionstyrelsen är att valkretsindelningen inte förändas i 
förhållande till nuvarande indelning. 

Regionsfullmäktige måste senast den 31 oktober 2017 besluta om 
indelning i valkretsar inför valet till regionfullmäktige. Innan fullmäktige fattar 
beslut ska kommunerna inom regionen ges möjlighet att yttra sig. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att följa regionsstyrelsens förslag om oförändrad valkretsindelning. 

Under kommunstyrelsens behandling diskuteras ärendet. Ordföranden anser 
att det är oklart om de nya valreglerna, som gäller från 2018, innebär att 
antalet valkretsar påverkar småpartiernas möjlighet att klara spärren för att 
komma in i regionfullmäktige. 

Ärendet flyttas därför till kommunstyrelsen den 25 oktober och kommun
sekreteraren får i uppdrag att undersöka vad som gäller. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommunsekreteraren i uppdrag att utreda vad som gäller enligt de nya 
valreglerna, enligt ovan samt 

att ärendet behandlas på kommunstyrelsen den 25 oktober. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-10-11 96 

Under utskottets behandling av ärendet informerar kommunsekreteraren om 
att hon varit i kontakt med dels Region Örebro län och dels de övriga 
kommunerna i norra Örebro län. Det som kommit fram är att det inte blir 
någon förändrad påverkan för småpartierna eftersom det, på samma sätt 
som tidigare för landstinget, är 3-procentspärren som gäller. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att följa regionstyrelsens förslag om oförändrad valkretsindelning. 

Protokollsutdrag till 
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NORA 
KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

L ednin~ sutskottet sammanträden den 11/10 2017 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I§ § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej AVE 

Solveig Oscarsson 1 

Ulla Bergström 1 

Margaretha Eriksson 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

Tom Rymoen 1 

Helena Vilhelmsson 1 

Göran Berggren 1 

Ersättare 

Hans Knutsson 1 

Per Andreasson 1 

Vakant 

Ulf Wilder 

Antal 7 2 
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