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dnr ks2020-201

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommundirektören och kommunsekreteraren har överlämnat en skrivelse
i ärendet. Kommunfullmäktiges arbetsordning har reviderats med anledning
av den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari 2018.
Strukturen på arbetsordningen följer Sveriges Kommuner och Regioners
förslag till arbetsordning men innehåller också lokala delar. Bland annat ingår
fullmäktiges beslut i december 2019 om mötesformer för fullmäktige under
åren 2020-2022.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
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dnr ks2020-229

Förslag till revidering av revisions reglementet
Enligt kommunallagen ska fullmäktige välja fem revisorer. När fullmäktige
valde revisorer efter valet 2018 utsågs sex revisorer.
Fullmäktige behandlade på sammanträde den 26 februari 2020, § 15,
avsägelse från en av revisorerna. Kommunfullmäktige beslutade då att inte
förrätta fyllnadsval av ny revisor.
Revisorerna har vid sammanträde den 12 mars 2020 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att revidera revisionsreglementet enligt kommunallagens
krav på fem revisorer.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera reglementet i enlighet med kommunallagens krav på fem
revisorer.
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dnr ks2020-330

Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § ska kommunfullmäktige besluta om i
vilken utsträckning ledamöter och ersättare får delta i en nämnds möten på
distans. Deltagandet måste då ske genom att Ijud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
delta på lika villkor.
Om fullmäktige fattare beslut om att tillåta deltagande på distans och det
finns teknisk möjlighet till det ska en ledamot som deltar på distans anses
vara närvarande.
Rätten att delta i nämnders och styrelsers sammanträden ska anges i
reglementet.
Bergslagens överförmyndarnämnd behandlade ärendet den 17 juni 2020,

§ 30. Nämnden föreslår kommunfullmäktige i kommunerna Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora besluta om revidering i reglemente för
Bergslagens överförmyndarnämnd enligt följande.
Deltagande på distans
§9

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om Ijud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används
skall vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes
handlingar, bild eller ljud.
Ledamöter som önskar delta på distans skall senast tre dagar i före
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun.
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.
Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställa att gällande
lagstiftning upprätthålls.
Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall gälla om
deltagande på distans i överförmyndarnämnden.
Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att numreringen av
nämndens reglemente revideras med anledning av ovanstående tillägg .
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till revidering av Bergslagens överförmyndarnämnds
reglemente samt
att numrering av nämndens reglemente revideras med anledning av tillägget.
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dnr ks2020-1 02

Förslag till utbetalning av partistöd
Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för
kommunalt partistöd. Reglerna reviderades den 27 september 2017, § 73.
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser om partistöd.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar vad partistödet har använts till för att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december och lämnas till
kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens
utgång.
Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen bifogas redovisningen.
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till
att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för
medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad
med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.
Enligt reglerna för kommunalt partistöd betalas stödet ut en gång per år,
i mars månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år.
Den aktuella granskningen gäller partistödet för år 2019. Redovisning och
granskningsrapport har inkommit från samtliga partier i kommunfullmäktige.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier.
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dnr ks2020-258

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag att förlänga
giltighetstiden för den kommunala avfallsplanen
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas en avfallsplan
för varje kommun. Planens innehåll regleras av Naturvårdsverkets före
skrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen och
renhållningsföreskrifterna är tillsammans kommunens renhållningsordning.
Avfallsplanen är ett planeringsdokument till hjälp för att styra mot de
regionala och nationella miljömålen. För att planen ska fungera på önskat
sätt kräver den arbete och behöver följas upp regelbundet. Kommunernas
nuvarande gemensamma avfallsplan sträcker sig från 2016 till 2020.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har påbörjat arbetet med att
revidera de nuvarande renhållningsföreskrifterna och beräknas bli klara
under 2020. Förbundet ser en fördel med att föreskrifterna är genom
arbetade och färdiga innan arbetet med avfallsplanen påbörjas eftersom
föreskrifterna kan påverka planering, mål och åtgärder i avfallsplanen.
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat
ärendet den 30 april 2020, § 33. Direktionen beslutade att föreslå fullmäktige
i respektive medlemskommun att förlänga giltighetstiden för nuvarande
avfallsplan med ett år, dvs till den 31 december 2021 samt att flytta fram
genomförandet av ny avfallsplan till år 2021, att gälla från 2022.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med ett år, dvs till den
31 december 2021
att flytta fram genomförandet av ny avfallsplan till år 2021, samt
att den nya avfallsplanen ska gälla från 2022.
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Svar på Finansdepartementets remiss "Starkare kommuner
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SO U 2020:8)
Finansdepartementet har överlämnat remiss "Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:28)
Nora kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen .
Kommundirektören har tillsammans med senior rådgivare tagit fram ett
förslag till yttrande.
Finansdepartementets slutdatum för remissvaren var satt till 26 juni 2020
men förlängdes till den 30 september 2020.

Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut samt
att dagens information även ska lämnas på kommunstyrelsens sammanträde
den 9 september.
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Förslag att bevilja Nora Golfklubb amorteringsfrihet för år 2020
Ekonomichefen överlämnade en skrivelse i ärendet den 16 april 2020.
Styrelsen för Nora Golfklubb ansöker om amorteringsfrihet under 2020 för
borgenslån. Enligt fullmäktiges beslut den 7 december 2016, § 181 , är
amorteringskravet 75 000 kronor per år.
Styrelsens ansökan om amorteringsfrihet under 2020 är med anledning av
den rådande Covid-19-pandemin vilken påverkar klubbens ekonomiska
förutsättningar under 2020.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 10 juni 2020, § 51. Under
fullmäktiges behandling av ärendet yrkande Pia-Maria Johansson (LPo) på
att ärendet skulle återremitteras för att ta reda på hur Nora Golfklubbs
resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019.
Efter omröstning meddelade ordföranden att kommunfullmäktige beslutade
genom minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att ta reda på hur Nora Golfklubbs resultat såg ut i årsbokslutet för år 2019.
Under utskottets behandling av ärendet finns Nora Golfklubbs resultatrapport
för år 2019 med i handlingama. Rapporten visar på ett positivt resultat på
ca 677 000 kronor.
Ordföranden yrkar på att utskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna att Nora Golfklubb får amorteringsfrihet under 2020 under
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet under
samma period.
Bengt Magnusson (LPo) yrkar avslag på Nora Golfklubbs ansökan om
amorteringsfrihet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet
beslutar enligt bifallsyrkandet.
Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna amorteringsfrihet under år 2020 för Nora Golfklubb under
förutsättning att Bergslagens Sparbank godkänner amorteringsfrihet under
samma period .
Ben9t Magnusson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Förslag till policy för ANDTS
Nora kommun har tidigare haft en övergripande ANDT-policy vilken inte
längre är giltig. Folkhälsoteamet har därför tagit fram en ny policy där
tillägget "spel om pengar" är med.
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol, narkotika, droger och tobak. Det är
en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa som ligger till grund för
att nå det övergripande nationella målet "att skapa samhälleliga förut
sättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation"
Alkohol , narkotika, doping och tobak kan leda till stora skadeverkningar
varav kommunen har ett stort ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt
förebyggande arbete för att nå det övergripande målet för Sveriges
ANDT-politik - "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaksbruk".
Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Därför behövs åtgärder
för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå. Det
folkhälsopolitiska målet för spelområdet är "aft minska skadeverkningarna
av överdrivet spelande".
Syftet med policyn är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i Nora kommun
och policyn ska utgöra utgång punkt för nämndernas och förvaltningens
konkreta handlingsplaner. Policyn följer de nationella och regionala målen för
ANDT-politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens
föreskrifter om missbruk av spel om pengar.
Policyn utgår från de nationella och regionala ANDT-strategierna med tillägg
för spel om pengar samt de nationella målen för folkhälsa, ANDT och spel.
Policyn spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och före
byggande insatser till vård- och behandlingsinsatser. Syftet med policyn är
också att verka för att de nationella och regionala ANDT-strategierna
omsätts i praktiken på lokal nivå.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet den 18 mars 2020, § 14,
enades utskottet om att låta folkhälsoteamet bearbeta policyn ytterligare.
Dels för att se över språkliga formuleringar men också för att det i policyn
även ingick en handlingsplan. Policy och handlingsplan bör separeras.
Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om ordet "ska" ska bytas
ut mot "bör" och "ökad" mot "god" i rubriken till stycke 4, sidan 6. Utskottet
diskuterar även att ordet "bruk" ska bytas mot "missbruk" på ett flertal ställen
i texten.
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Ordföranden föreslår att utskottet ajourneras i 15 minuter för kafferast.
Efter avslutad ajournering ställer ordföranden proposition på förslaget till
revidering av texten vilket godkänns.
Rubriken till stycke 4 får följande lydelse: "Kvinnor och män samt flickor och
pojkar med missbruk eller beroende bör utifrån sina förutsättningar och
behov ha god tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. "
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ANDTS-policy för Nora kommun med ovanstående revideringar i
stycke 4 samt
att byta ut ordet "bruk" mot "missbruk" på relevanta ställer i policyns övriga
text.
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Ekonomirapport 2, 2020
Ekonomichefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Under rådande
omständigheter med anledning av Covid-19 är helårsprognosen mycket
osäker. Ekonomirapporten visar dock på vilka funktioner som förväntas
redovisa positiv respektive negativt resultat gentemot årsbudgeten.
Avvikelser i förhållande till budget per den sista juli redovisas inom
respektive funktionsområde.
Ekonomirapporten redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med juli
månad. Den nya redovisningsnivån av verksamheterna på funktionsnivå
innebär att informationen ges på 40 funktionsnivåer till skillnad mot områdes
indelning som omfattar 18 verksamhetsområden. Ekonomirapporten visar
på att 11 funktionsnivåer förväntas redovisa ett budgetöverskridande,
18 funktionsnivåer ett budgetöverskott och resterande funktionsnivåer
förväntas rymmas inom befintliga budgetramar. En funktionsnivå är svår
att värdera resultatet på på grund av höstens intagning av gymnasieelever.
Efter Sveriges Kommuner och Regioners korrigering av skatteintäkterna den
24 augusti 2020, cirkulär 20:32, förväntas Nora kommun redovisa ett
budgetöverskridande på 9 615 000 kronor totalt.
Många funktionsnivåer är dock mycket svåra att värdera på grund av
Covid-19. Helårsprognosen måste därför tas hänsyn till med stor reservation
Ekonomirapporten ger ändå en bild över kommunens ekonomiska
situation totalt.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad ekonomirapport 2 2020.
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Svar på motion 3/2020 om utveckling av området omkring
Karlsängskolan
Jan Larsson (MP) överlämnade motionen på fullmäktige den 29 april 2020,
§ 31 .
Motionären föreslog :
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en utveckling av KarIsängs
området enligt motionens intension.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på avslag på
motionen. Motionen bygger på att konstisbanan ska vara kvar vilket inte är
den styrande majoritetens vilja. Ordföranden informerar om att ett svar på
motionen ska finnas till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september.
Bengt Magnusson (LPo) yrkar på att motionen ska överlämnas för
beredning.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkade och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Magnussons yrkande och
finner att det avslås.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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dnr ks2020-134

Medborgarförslag 1/2020 om att det saknas gatubelysning i delar

av Pers hyttan
Niklas Eliasson, Christina Salsjö och Malin Salsjö överlämnade förslaget på
fullmäktige den 29 april 2020, § 36.
Förslagsställarna föreslog:
att det ska sättas upp mer gatubelysning i Pershyttans nedre vägområde.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning .
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.

Justerares sign

~a

Protokolls utdrag till

~

Utdragsbestyrka nde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Ledningsutskottet

Lu § 54

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-26

67

dnr ks2020-223

Medborgarförslag 2/2020 om vegansk kost
Svante Broman överlämnade förslaget på fullmäktige den 29 april 2020,

§ 37.
Förslagsställaren föreslog:
att vegansk kost ska ingå i kommunens specialkost.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning .
Ledningsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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Medborgarförslag 3/2020 om jämställdhetsintegrering inom Nora
kommun
William Grönlund, Marlena Fröjd och Sofia Flodman överlämnade förslaget
på fullmäktige den 29 april 2020, § 38.
Förslagsställarna föreslog:
att Nora kommun omedelbart fattar beslut om att påbörja jämställdhets
integrering av hela den kommunala verksamheten samt
att äldreomsorgen är först att jämställdhetsintegreras.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Ledningsutskottet beslutar

att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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Kommundirektören informerar
Kommundirektören har, på uppdrag av kommunstyrelsen, varit i kontakt med
konkursförvaltaren för Karlsängs lP angående köpesumman. Köpesumman
är 50 000 kronor.
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