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Strateg i för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället
Folkhälsochefen och utvecklingsstrategen har lämnat en skrivelse i ärendet.
FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 vilket är en bred agenda för
förändring mot elt hållbarare samhälle med 17 globala mål för en hållbar
utveckling. Enligt Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 ska Sverige vara
ledande i genomförandet av agendan. Där finns tre dimensioner av hållbar
utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. För alt nå en
hållbar samhällsutveckling i Nora kommun behövs bland annat utvecklad
samverkan och samarbete med civilsamhäliet.
Med anledning av delta beslutade kommunstyrelsen den 13 oktober 2021,

§ 134, alt ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till överens
kommelse mellan Nora kommun och civilsamhället.'
Uppdraget var alt ta fram en överenskommelse men förslaget är skriven som
en strategi för hur Nora kommun ska samverka med civilsamhället. Strategin
innehåller tre övergripande mål och fyra aktiviteter för hur de övergripande
målen ska nås.
Förslaget till strategin har tagits fram utifrån inspel från civilsamhället,
politiken och tjänstepersoner.
Förslag till övergripande mål.
•

Samverkan ska möjliggöra att invånare får möjlighet till delaktighet,
meningsfullhet och gemenskap.

• Att invånare får det städ och den hjälp de behöver - i ett tidigt
förebyggande skede.
•

Samverkan ska leda till att vi tillsammans skapar en attraktivare kommun
och bättra tillvaratar våra samhällsgemensamma resurser
för invånarnas bästa.

Strategin innehåller i huvudsak fyra aktiviteter som Nora kommun behöver
genomföra.
• Införa forumet Skaparverkslan.
• Införa forumet Föreningsrådel.
• Upprälla en utvecklingsplan.
• Tillhandah ålla "Vägen in till kommunen".
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Vid förbättrad samverkan mellan kommun och civilsamhälle ökar möjlig
heterna att gemensamt skapa bättre förutsättningar för invånarna i Nora
kommun . På sikt ökar förutsättningarna för ökad folkhälsa . Barnrätts-,
jämställdhets- och mångfaldsperspektivet blir centrala delar att beakta
i de aktiviteter som prioriteras och genomförs.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Strategi för samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället.
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Revidering av den nya politiska organisationen
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12, om en ny politisk
organisation för Nora kommun. Beslutet innebär att två nya verksamhets
nämnder bildas i form aven bildningsnämnd och en socialnämnd, utöver
kommunstyrelsen. Dessutom beslutades att behålla den individnämnd som
fanns innevarande organisation. Individnämnden skulle bestå av presidierna
i bildningsnämnden respektive socialnämnden.
Kommundirektören fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram förslag
till anpassade styrdokument.
I arbetet med detta har det konstaterats att det organisatoriskt är att föredra
att individärenden bereds och beslutas om i ett arbetsutskott till social
nämnden respektive bildningsnämnden. Detta för att få en mer flexibel och
effektiv hantering av socialtjänstens och bildningsområdets ärenden.
Ytterligare vinster med denna ärendehantering är att säkerställa sekretessen
mellan myndigheterna. Därmed föreslås en revidering av beslutet på så sätt
att individ nämnden tas bort och ärendehantering sköts av dels social
nämnden och dess arbetsutskott, dels bildningsnämnden och dess
arbetsutskott.
I beslutet framgår att socialnämnden ska ha ansvar för förebyggande och
främjaride av folkhälsan. I kommundirektörens arbete med att skapa en
förvaltningsorganisation som är anpassad till den nya politiska organisa
tionen har detta noterats som problematiskt.
Det övergripande folkhälsoarbetet sker idag samordnat i ett folkhälsoteam
som arbetar för fyra kommuner i norra delen av Örebro län med finansiering
från Region Örebro län. I samarbetet är Nora kommun värdkommun och
kommundirektören är chef för folkhälsochefen. Flyttas det samlade ansvaret
för förebyggande och främjande av folkhälsa från kommunstyrelsen till
socialnämnden måste samverkansavtal och arbetsformer ses över och
revideras. Med anledning av att folkhälsa är ett väldigt viktigt område kopplat
till Agenda 2030 bör det vara organiserat direkt under kommunstyrelsen.
Därmed föreslås revidering av beslutet på så sätt att förebyggande och
främjande av folkhälsa inom verksamhetsområden folkhälsa fortsatt ligger
organiserat under kommunstyrelsen.
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Under utskottets behandling
Ordföranden föreslår att beslutet också revideras genom att antalet ersättare
i kommunstyrelsen utökas till 13 istället för nio, vilket godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera kommunfullmäktiges beslut den 2 mars 2022, § 12 genom at! ta
bort individnämnden
att revidera kommunfullmäktiges beslut den 2 mars 2022, § 12, genom at!
ansvaret för främjande av folkhälsa organisatoriskt lyder under kommun
styrelsens ansvarsområde samt
att revidera kommunfullmäktiges beslut den 2 mars 2022, § 12, genom att
utöka kommunstyrelsens ersättare till 13 istället för nio.
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Förslag till ny förvaltningsorganisation från och med 1 januari

2023
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12, att ge kommun
direktören i uppdrag att anpassa Nora kommuns förvaltningsorganisation till
den nya politiska organisationen. Ärendet återredovisades till kommun
styrelsen i september 2022.
Under våren har arbetet pågått med att kartlägga befintlig organisation,
identifiera otydligheter och brister och finna förslag till nya lösningar.
Parallellt har arbetet pågått med ny organisation för verksamheterna inom
Samhällsbyggnad Bergslag en och dess genomförandeplan.
I den nya politiska organisationen anges politiska ansvarsfördelningar.
Förvaltningsorganisationen följer denna fördelning. Det pågående arbetet
med en ledarskapspolicy har varit vägledande i arbetet med den nya
förvaltningsorgani sationen . Här poängteras vikten av ett nära och när
varande ledarskap. I utredningsarbetet har det framkommit att organisa
tionen är i stort behov av administrativ förstärkning.
Kommundirektören har i sitt uppdrag också att särskilt fokusera på det
politiskt antagna tillväxtmålel. Här ingår att hitta nya former för samverkan
med näringsliv och civilsamhälle samt att bygga en organisation som kan
bidra till utvecklingskrafI.
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2022, § 109,
redogjordes för förslag till ny förvaltningsorganisation. Förs laget innebär i
korthet att varje verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen, bildningsnämnd och
socialnämnd får varsin förvaltning med en förvaltning schef. Kommun
styrelsen ansvarar utöver sina specifika verksamhetsområden också för den
kommungemensamma administrationen och de förvaltningsstödjande
funktionerna. Dessa organiseras under ett kommunledningskontor under
kommunstyrelsens ansvar.
Kommunstyrelsen har nu att besluta om den nya förvaltningsorganisationen,
samt fatta beslut om organisationen av de funktioner som lyder under
kommunstyrelsens ansvarsområde. Verksamhetsorganisationen under
respektive verksamhetsnämnd beslutar ansvarig näm nd om .
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Ledn ingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat förslag till förvaltningsorganisation
att anta upprättat förslag till ny organisation under kommunstyrelsens
ansvarsområde samt
att den nya förvaltningsorganisationen träder i kraft den 1 januari 2023.
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Kompletterande beslut till budget för år 2023 med ekonomisk
plan för åren 2024-2025
Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2022, § 40 om budget för år 2023
med ekonomisk plan för åren 2024-2025.
Kommunfullmäktiges beslut bör kompletteras med följande beslut
•

att resultatet ska vara positivt för år 2023 och uppgå till 1,O procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag)

•

att kommunens låneskuld inte får överstiga 130 miljoner kronor

•

att koncernens låneskuld inte får överskrida 100 000 kronor per invånare

•

att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent
och bidrag

•

att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen '

•

at! inte indexreglera tomtpriserna 2023

•

att ombudgeteringar mellan nämnderna/styrelsen beslutas
kommunfullmäktige

•

att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftsbudgeten
beslutas av kommunfullmäktige

•

att ombudgeteringar av revisionspotten för lönerevision verkställs efter att
lönerevisionen har verkställts

•

att ombudgeteringar inom respektive nämnd som berör antagna resurs
fördelningsmodeller beslutas av respektive förvaltningschef

•

att ombudgetering mellan funktionsnivåerna inom nämnden beslutas av
respektive nämnd oavsett drifts- och investeringsbudget samt

av skatter

av

• att ombudgetering mellan anslag för drifts- och investeringsbudgeten
beslutas av kommunfullmäktige.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att komplettera kommunfullmäktiges beslut 2022-06-07, § 40 enligt
ovanstående.
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Förslag till internbudget 2023 för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2022, § 40, om budgetramar för
verksamhetsåret 2023 samt planåren 2024-2025.
Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till internbudget för kommun
styrelsens verksamheter.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta internbudg et 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.
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Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i oktober 2022
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år
redovisa motioner och medborgarförslag där beredningen inte är slutförd .
Redovisningen ska ske vid fullmäktiges sammanträde i juni och december.
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i oktober 2022.
Under perioden maj 2022 till oktober 2022 har det överlämnats tre
medborgarförslag men ingen motion. Två motioner och två medborgarförslag
har besvarats under samma period.
Redovisningen visar at! sju motioner och 20 medborgarförslag ännu inte är
färdigberedda.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.
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Uppstartskostnader i samband med ve rksamhetsövergång 2023
för lokalvården från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till
Nora kommun
Kommundirektören samt servicechefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet.
Från och med 2023 sker en organisationsförändring av verksamheterna
inom Samhällsbyggnad Bergslagen, förbund och förvaltning . Det innebär
bland annat att Nora kommun tar över verksamheten för lokalvård från
förbundet vid årsskiftet 2022/2023 i enverksamhetsövergång.
Under hösten 2022 har behovet för verksamheten Lokalvård setts över.
Verksamheten har inte utvecklat digitaliseringen fullt ut på grund av
omoderna system. I samband med att verksamheten övergår till Nora
kommun kommer arbetet med digitalisering att påbörjas under 2023 med
att införa bland annat registrering av tid och frånvaro i personalsystemet
Personec. Dessutom ska ett nytt lokalvårdssystem starta.
Kostnader för licenser, utrustning såsom mobiler, i-Pads, tvättmaskiner och
arbetskläder tillkommer i samband med verksamhetsövergången. Vissa av
kostnaderna är engångskostnader och andra kommer att finnas med i den
årliga driftbudgeten.
På 1990-talet genomfördes bespa ring inom förskolorna i Nora kommun vilket
innebar minskad städfrekvens i förskolelokalerna. Under 2019 fattade ägar
kommunerna inom Samhällsbyggnad Bergslag en beslut om besparingar
inom lokalvården som innebar minskad städfrekvens i skollokaler.
Dessa besparingar innebär att lokalerna inom förskola och skola inte städas
enligt Folkhälsomyndighetens, FoMH, rekommendationer.
Kommundirektören och servicechefen föreslår att uppstartskostnad er såsom
lokalvårdssystem och utrustning till lokalvården finansieras med 700 000
kronor ur kommunstyrelsens konto för tillfälliga engångsresurser för 2022.
Kommundirektören och servicechefen föresl år också att resurser ska tillföras
budgeten i nuvarande ram för lokalvård så att Nora kommun uppnår FoMH:s
rekommendationer för lokalvård i förskole- och skollokaler. Det innebär en
utökning med 300000 kronor i årets budget vilket motsvarar 25,5 timmar per
vecka och 63,75 procent årsarbetare.
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
alt medel för uppstadskostnader och utrustning till verksamheten Lokalvård
finansieras med 700 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för tillfälliga
engångskostnader 2022.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
alt 300 000 kronor tillförs nuvarande budgetram för lokalvård för alt uppnå
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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Medborgarförslag 6/2022 om att bygga en fu llstor konstisarena
utomhus i Nora centrum
Carl-Göran Svensson överlämnade förslaget på fullmäktige den
16 november 2022, § 84.
Förslagsställaren föreslog:
att man bygger en fullstor konstisarena utomhus i Nora centrum.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning .

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMAN TRÄD ES PROTOKOLL

NaRA KOMMUN

Sammanlrädesdalum

Ledningsutskottet

2022-11-09

Lu § 88

Sida

116

dnr ks2022-070

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12 om ny politisk
organisation i Nora kommun från och med den 1 januari 2023. Kommun
direktören fick i samband med beslutet i uppdrag alt ta fram förslag till
anpassade styrdokument.
I nuvarande organisation har kommunstyrelsen utgjort kommunens enda
verksamhetsnämnd. I den nya politiska organisationen återgår kommunen til
två verksamhetsnämnder; socialnämnd och bildningsnämnd utöver
kommunstyrelsen som bibehåller visst verksamhetsansvar. Genom
förändringen behöver därför tre nya reglementen inklusive arbetsordning
tas fram för respektive nämnd .
Reglementena är framarbetade med hjälp aven extern konsult och bygger
på elt standardutförande, med lokal anpassning.
Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
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Reglemente och arbetsordning för bildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022. § 12, om ny politisk
organisation i Nora kommun, med ikraftträdande 1 januari 2023. Kommun
direktören fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram förslag till
anpassade styrdokumenl.
I nuvarande organisation har kommunstyrelsen utgjort kommunens enda
verksamhetsnämnd. I den nya politiska organisationen återgår kommunen til
två verksamhetsnämnder; socialnämnd och bildningsnämnd utöver
kommunstyrelsen som bibehåller visst verksamhetsansvar. Genom
förändringen behöver därför tre nya reglementen inklusive arbetsordning
tas fram för respektive nämnd.
Reglementena är framarbetade med hjälp aven extern konsult och bygger
på ett standardutförande, med lokal anpassning.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
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Reglemente och arbetsordning för soc ialnämnden
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022. § 12, om ny politisk
organisation i Nora kommun , med ikraftträdande 1 jan uari 2023. Kommun
direktören fi ck i samband med beslutet i uppdrag alt ta fram förslag till
anpassade styrdokumenl.
I nuvarande organisation har kommunstyrelsen utgjort kommunens enda
verksamhetsnämnd . I den nya politiska organisationen återgår kommunen til
två verksamhetsnämnder; socialnämnd och bildningsnämnd utöver kom
munstyrelsen som bibehåller visst verksamhetsansvar. Genom förändringen
behöver därför tre nya reglementen inklusive arbetsordning tas fram för
respektive nämnd.
Reglementena är framarbetade med hjälp aven extern konsult och bygger
på ett standardutförande, med lokal anpassning.
Ledningsutskottet beslutar
alt föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsalt beredning.
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Information om kommunens åtgärder för att spara el
Fastighetsstrategen samt säkerhetsskyddschefen informerar om
kommunens åtgärder för att spara el.
I Nora kommun arbetar en grupp med att se över vilka åtgärder som kan
göras för att minska elförbrukningen. Bland annat ska temperaturen i
admi nistrativa lokaler sänkas med en grad. All inomhusbelysning i
kommunala loka ler ska ses över och ersättas med LED-belysning i den
mån det är möjligt.
Samtliga fristående element i kontorsloka ler ska plockas bort. Adventsstakar
får endas finnas ·i receptionen på Tingshuset.
Man ska även se över ventilationen i kommuna la lokaler.
Ordföranden tackar för informationen .
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Hopajolas ansökan om bidrag
Hopajola har den 20 oktober 2022 överlämnat en ansökan om verksamhets
bidrag. På Hopajolas årsstämma i maj 2022 fick styrelsen i uppdrag av
stämman, dvs länets kommuner, Region Örebro län, och Naturskydds
föreningen, att komma in med en skrivelse om utökat verksamhetsstöd.
Anledningen är att det arbetet som enligt stadgarna ska utföras inte längre
hinns med inom befintliga budgetramar.
Verksamheten har stadigt ökat under flera år. Men det finns behov av att
växla upp arbetet ytterligare under kommande mandatperiod och öka
mängden insamlade medel. Detta för att även långsiktigt kunna fortsätta dela
ut pengar till olika naturvårdsinsatser och projekt som kommuner och
föreningar inkommer med. Under de senaste 25 åren har Hopajola bidraget
med över 16,5 miljoner kronor till bland annat investeringar och inköp av
mark för att t ex bilda naturreservat, naturskoleverksamhet samt olika
naturvårdsåtgärder i länets kommuner.
Hopajola ansöker därför om utökat verksamhetsstöd framöver från sina
offentliga huvudmän med start 2023. Det innebär ett totalt belopp på 610 000
kronor för år 2023 med en årlig indexökning på 2,8 procent. Det innebär för
Nora kommuns del 10 840 kronor för år 2023 beräknat på samma invånar
antal som år 2022.
Ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja Hopajola verksamhetsstöd för år 2023 med 10 840 kronor.
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SSF Stöldskyddsförenings anhåll an om ekonomiskt stöd till
Grannsamverkan
Samverkan mot brott är en organisation som består av Polisen , olika försäk
ringbolag, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges
Kommuner och Regioner Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna.
Organisationen verkar för att skapa tryggare boende. På uppdrag av
organisationerna är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för
verksamheten.
Organisationen Samverkan för brott finansierar i nuläget verksamheten
Grannsamverkan i Sverige. Detta för att invånarna i kommunen som på eget
initiativ vill minska risken för att bli utsatta för brott inte själva ska behöva
bekosta grannsamverkan i sitt bostadsområde. Efterfrågan på skyltar och
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017. Verksamheten är därför i
stort behov av ekonomiskt tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda
boende i Sveriges kommuner skyltar och annat material utan kostnad. Det
gäller både befintliga grannsamverkansområden och nya som vill starta.
Med anledning av ovanstående anhåller SSF Stöldskyddsförening om
ekonomiskstöd på 5 000 kronor för år 2022 till metoden Grannsamverkan.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja·SSF Stöldskyddsföreningen ekonomiskt stöd med 5 000 kronor för
år 2022 till Grannsamverkan.
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Förslag till reviderad taxa för båtplatser i Nora kommun
Kommundirektören samt servicechefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet. Kön att hyra båtplatser i Norasjön är lång, både vid strand
promenaden och vid Hittorp.
Standarden på båtplatserna är varierande och vissa platser är så grunda att
det inte går att hyra ut dem. Platserna med y-bommar är mest attraktiva och
har längst kö. Omsättningen per år på platserna är relativt låg. Det beror
troligen på att säsongshyran för en båtplats är låg och att man då behåller
platsen trots att man bara lägger i vid enstaka tillfällen eller inte ens har en
båt.
Taxan för båtplatserna är inte reviderad på flera år. Hyran för y-bom och
bojplats är 1 000 kronor per säsong. En omvärldsbevakning har gjorts på
liknande orter som Nora och där ligger hyran för en båtplats per säsong på
mellan 1 300 kronor till 2 500 kronor.
Det finns gästplatser nedanför Svarälvsgatan men många är så grunda att
det inte går att lägga till där. Det är stora behov av att byta ut eller
komplettera bryggor, y-bommar och bojar. Genom att höja hyran för båt
platserna skapas det utrymme för att lägga de ökade intäkterna på att
investera utrustning till båtplatserna. Tillsammans med separata äskningar
ger det ett bra utrymme för att underhålla och utveckla båtplatserna.
Det är Nora kommun som administrerar kö , betalning och uppsägning av
båtplats och det sker via e-tjänst. Nora-Gyttorps fiskeklubb ansvarar, genom
avtal, för att åtgärda felanmälningar och för upptagning och iläggning av
y-bommar.
Förslag till ny säsongstaxa för säsong 2023 för Strandpromenaden och
Hittorp är 2 500 kronor för y-bomsplats och 1 700 kronor för bojplats. Förslag
till taxa för att stå kvar i kö är 150 kronor per år.
Det står 115 personer i kö till strandpromenadens båtplatser och 18 personer
till Hittorps platser.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad taxa för båtplatser att gälla från säsong 2023.
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Förs lag till intern kontroll plan 2023
Enligt kommunallagen är det kommunstyrelsen som har det övergripande
ansvaret för att verksamheten i den kommunala organisationen bedrivs
utifrån god ekonomisk hushållning och att det finns en god internkontroll
samt svarar för den yttersta kontrollen av hur verksamheten bedrivs.
Kommunfullmäktige beslutade att anta reglemente för intern kontroll den
28 september 2016, § 128. Enligt reglementet ska en årlig internkontrollplan
över ekonomi och verksamhet upprättas. Internkontrollplanen visar vilka
områden, uppdrag och rutiner som ska omfattas av granskningen under en
viss period . Internkontrollplanen ska föregås aven dokumenterad riskanalys
utifrån konsekvens och sannolikhet. Internkontrollplanen beslutas av
kommunstyrelsen i samband med antagande av internbudgeten.
Kommunstyrelsen ska sedan behandla uppföljningen av internkontrollen och
föreslå förbättringsåtgärder där så önskas. Uppföljning och åtgärder
redovisas till kommunfullmäktige i samband med fastställande av
årsredovisningen.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beredning .
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Information om förändrat partistöd
Kommunsekreteraren informerar om att den tillfälliga beredningen för att se
över nivåerna för arvoden till kommunala förtroendevalda även har diskutera
förändringar i partistödet.
Förslaget innebär ett grundstöd på 10 000 kronor per parti samt 10 000 per
mandat i fullmäktige. Förslaget innebär också att utbildningsbidraget till
partierna tas bort.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsen den 23 november 2022.
Ordföranden tackar för informationen.
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Förs lag till revidering av reg lem ente för ersättning till kommunala
förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2022, § 12, om en ny politisk
organisation för Nora kommun. Kommundirektören fick i samband med
beslutet i uppdrag att ta fram förslag till anpassade styrdokument.
Reglementet för ersättning till kommunala förtroendevalda antogs av
fullmäktige 1992 och reviderades senast i december 2018. Reglementet
behöver uppdateras, dels för att anpassas till den nya politiska organisa
tionen och dels för att anpassas till gällande lagstiftning.
Kommunstyrelsen önskade också en översyn av arvodesnivåerna och
ersättningsmodell för förtroendevalda. Uppdraget av revideringen delades
upp i två delar. Kommundirektören fick i uppdrag att revidera reglementet
utifrån organisation och lagstiftning och kommunstyrelsen föreslog att
kommunfullmäktige skulle tillsätta en tillfällig tvärpolitisk beredning för att se
över ersättningsnivåerna. Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en
beredning på sammanträde den 21 september 2022, § 67.
Kommundirektören anlitade extern konsult för uppdraget. Den tillfälliga
beredningen har överlämnat sina förslag som därefter införts i förslaget till
reviderat reglemente.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för ersättning till kommunala förtroendev alda
för mandatperioden 2023-2026 samt
att reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2023.
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