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dm ks2019-208

Bugetförutsättningar och förslag till budgetanvisningar inför
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022
Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022.
Nora kommun har ekonomiska bekymmer beroende på förväntad
befolkningsminskning, ökat vårdbehov inom åldersgruppen 76-90 år och
ökade investeringsbehov.
Med utgångsläget utifrån befintlig verksamhet 2019 och den budgetmodell
som kommunen använt de senaste åren, innebär det att kommunen har ett
effektiviseringsbehov på drygt 26 Mkr för 2020.
Vid komplettering av kända beslut 2019, kända framtida investeringar,
generella riktade statsbidrag, barn- och elevförändringar samt förändrad
efterfrågan inom hemtjänsten så ökas effektiviseringsbehovet för att uppnå
balans i ekonomin.
Vid ett resultatmål på en procent och att kända förändringar är medräknade
samt prisframskrivning av vissa kontoanslag, enligt Sveriges Kommuner och
Landstings, SKL:s, prisindex för kommunal verksamhet, så är effektiviseringsbehoven 113,2 Mkr vid 2026.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunen har ekonomiska
bekymmer för prognosperioden 2020 - 2026 utifrån kostnader och intäkter
med utgångspunkt att kommunen bedriver nuvarande verksamheter i
fortsättningen och beaktar kommunens investeringsbehov av ny skola,
särskilt boende och VA-investeringar.
Det man kan ställa sig frågande till är om kommunen ska följa SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet, PKV, vid uppräkning av befintlig
verksamhet. Skatteprognosen utgår från SKL:s PKV. Resultatmålet på en
procent av skatter och bidrag är en nödvändighet om kommunen ska kunna
finansiera investeringar.
Kostnadsökningar på grund av verksamhetsförändringar innebär ökat
effek-tiviseringsbehov, ökat intäktsfinansiering och/eller sänkt resultatmål
utifrån kända ekonomiska förutsättningar för Nora kommun i dagsläget.
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Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att verksamhetsförändringar som innebär kostnadsökningar för kommunen
ska så långt som det är möjligt finansieras inom befintlig budgetram med
beaktan av resurstillskott utifrån kända riktade generella statsbidrag,
barn- och elevförändringar samt efterfrågeförändringen inom omsorgen
att avsatta investeringsmedel för reinvesteringar inom verksamheterna
beaktas i första hand till digitalisering samt
att godkänna upprättat förslag till budgetförutsättningar och anvisningar inför
budgetåret 2020 och planåren 2021-2022.
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dnr ks2019-143

Arsredovisning för Nerikes Brandkår för år 2018
Direktionen har den 8 mars, § 5, behandlat rubricerat ärende. Direktionen
föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunema att godkänna
årsredovisningen.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2018 för Nerikes Brandkår samt
att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
för år 2018.
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dnr ks2019-143

Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår för år 2018
Revisorerna har granskat verksamheten för 2018 och överlämnat en
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen , god
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente .
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning för år 2018
godkänns.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt
att bevilja förbundsdirektionen för Nerikes Brandkår ansvarsfrihet för år 2018.
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dnr ks2019-207

Arsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Direktionen har den 29 mars 2019, § 38, behandlat årsredovisning 2018 för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2018 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
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dnr ks2019-207

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
för år 2018
Revisorerna har granskat verksamheten för 2018 och överlämnat en
revisionsberättelse. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
redovisningssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente.
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt väsentligt, tillfredsställande
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt
att bevilja direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarsfrihet för år 2018.
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dnr ks2019-204

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2019
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redovisa de motioner och medborgarförslag där beredningen inte är slutförd.
Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i april 2019.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har gått igenom den
redovisning som behandlades på fullmäktige i december och tagit fram
förslag på motioner som kan avskrivas av olika anledningar. Ärendet ska
behandlas på fullmäktige i maj 2019 därför finns motionerna med i
redovisningen.
Under perioden november 2018 och april 2019 har det överlämnats två
motioner och tre medborgarförslag. En motion och sex medborgarförslag har
besvarats.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
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dnr ks2015-185

Svar på motion 4/2015 om att få fart på bostadsbyggandet
Johan Lundqvist (NP) överlämnade motionen pä kommunfullmäktige
den 18 mars 2015.
Motionären föreslog:
att Norabostäder AB fär i uppdrag och om möjligt komma igäng med en
byggnation enligt konceptet "Trygga boendet" samt
att lämplig tomt för byggnationen är pä parkeringsytan söder om
Kv. Blomman.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ledningsutskottet överlämnade därefter motionen till
kommunchefen för beredning.
Sedan 2010 har Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, genomfört ramupphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av
flerfamiljshus och smähus. De fyra upphandlingama Kombohus Bas, Plus,
Mini och Smähus har i dagsläget lett till att Sveriges Allmännyttas
medlemmar byggt, eller är i process att bygga, cirka 9 000 bostäder.
Det koncept som motionären tar upp vann den första upphandlingen av
Kombohus. Därefter har flera upphandlingar genomförts där även andra
företag vunnit upphandlingama.
Norabostäder AB har undersökt möjligheten att bygga i Kv. Karusellen dvs
pä den tomt som motionären föreslär. Tills vidare har de dock avstätt frän att
bygga där pä grund av höga anläggningskostnader till följd av miljökrav vid
markarbeten.
Norabostäder AB har i stället valt att förvärva byggbar mark i kvarteren
Gullvivan och Tallen. Den byggnation som nänmast planeras avser kvarteret
Gullvivan med 12 lägenheter. Lägenhetema är upphandlade inom ramen för
"Kombohus smähus".
Norabostäders ekonomiska förutsättningar att bygga bostäder är begränsade
även med de lägre byggkostnaderna som Sveriges Allmännyttas upphandlingar fört med sig. Det betyder att flera aktörer mäste engageras i
bostadsbyggandet. Nora kommun har under senare tid tagit initiativet till flera
nya detaljplaner för bostäder liksom även en privat aktör gjort. Genom
markanvisningar till privata företa9 finns möjligheten att öka farten i bostadsbyggandet.
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Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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dnr ks2019-178

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering
av taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare av lagen om tobak och liknande produkter
Den nya lagen innebär bland annat att handel med tobak blir tillståndspliktig.
Enligt nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak.
Som grund för beräkning av avgiften har först en timtaxa räknats fram. En
modell från Sveriges Kommuner och Landsting har använts för beräkning av
timkostnaden. Därefter har tidsåtgången för genomsnittliga ärenden
beräknats. Avgiften har fastställts genom att multiplicera timavgiften med
tidsåtgången.
Eftersom lagstiftningen förändras finns skäl att se över nuvarande taxa. Det
finns även skäl att förtydliga taxan i vissa delar.
Nämnden har behandlat ärendet den 13 mars 2019, § 68.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.
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dnr ks2019-177

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering
av reglemente
Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknade produkter att gälla. Denna
lag ersätter nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och uppgifterna
utförs av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Förändringen i reglementet är endast en administrativ ändring för att säkerställa att nämnden
även i fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och elektroniska
cigaretter.
I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. Detta för att
undvika kontinuerliga revideringar av reglementet vid förändringar i lagstiftningen. Förändringen påverkar inte reglementet i sak.
Förändringen i lagstiftningen innebär att vissa uppgifter tillkommer i
kommunens tillsynsansvar. Det är bland annat prövning av verksamheter
som säljer tobak samt fler rökfria områden.
Nämnden har behandlat ärendet den 13 mars 2019, § 69. Nämnden föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att 2 § punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändrar till "Nämnden ska utöva til/syn enligt
alkohol/agen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel." Ändringen gäller från den 1 juli 2019.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till revidering av Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagens reglemente samt
att ovanstående ska gälla från den 1 juli 2019.
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dnr ks2019-221

Förslag till revidering av reglemente och arbetsordning för
kommunstyrelsen
Ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning
har tagits fram. Revideringen av reglementet gäller ett tillägg om att även
kommunstyrelsens vice ordföranden med automatik ska vara kommunalråd.
Sedan tidigare har detta enbart gällt kommunstyrelsens ordförande.
Revideringen av arbetsordningen gäller i huvudsak en anpassning till den
nya kommunallagen som började gälla 1 januari 2018. Men också förslaget
om att kommunstyrelsens möten ska hållas stängda under mandatperioden
2019-2022 samt förslaget om insynsplatser i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige behandlar ärendet på sammanträde den 8 maj 2019.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente och
arbetsordning.
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dnr ks2019-222

Förslag till revidering av revisions reglementet
Ett förslag till revidering av revisionsreglementet har gjorts för att förtydliga
vad som gäller vid upphandling av sakkunniga biträden. Det är kommunen
som är den upphandlande myndigheten och avtalsparten. Däremot är det
revisorerna som genomför och beslutar om upphandlingen som beställare
och som tecknar avtalet.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till reviderat revisionsreglemente .
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dnr ks2019-217

Förslag till digitaliseringsstrategi
IT-chefen har tagit fram ett för slag till digitaliseringsstrategi för Nora
kommun. Syftet med strategin är att ange en utvecklingsriktning för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka samhällsservicen
för de som bor och verkar i kommunen samt vara ett stöd till förtroendevalda
såväl som anställda.
Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg och handlar därför i första hand
om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet i Nora kommun förväntas att
löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. Det digitala perspektivet ska finnas i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska
digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar med medborgare,
verksamheter och samhället.
För att lyckas med att genomföra digitaliseringsstrategin krävs det att
följande områden utvecklas;
Medborgarfokus - fokus på medborgarnas behov.
Förändringsledning - en kultur som uppmanar till att utveckla verksamheten.
Samverkan - andra aktörer tillför viktiga erfarenheter och kunskap.
IT-stöd - stabil och säker IT-Ieverans.
Den handlings plan som ska tas fram utifrån strategin kommer i varje del att
utgå från medborgarperspektiv, samhällsperspektiv och verksamhetsperspektiv.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till digitaliseringsstrategi för Nora kommun.
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dnr ks2019-218

Förslag till revidering av förbundsordning för Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen
Kommuncheferna i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner har överlämnat
en skrivelse i ärendet.
Sedan 1 januari 2017 har medlemskommunerna gett förbundet i uppdrag att
företräda dem i deras strategiska arbete avseende infrastruktur och
kommunikationer. Kompetensen har förbundet köpt av Lindesbergs
kommun. Köpet har bestått av 50 procent aven tjänst och kostnaden har
fördelats utifrån invånarantal. Planen har varit att från och med den 1 januari
2019 utöka tjänsten till 100 procent och att förbundet ska vara arbetsgivare
med samma fördelningsnyckel, dvs invånarantal.
Kommunerna Ljusnarsberg och Hällefors gör bedömningen att deras behov
av strategiskt arbete med infrastruktur och kommunikationer kan tillgodoses
inom sina respektive organisationer.
I förbundsordningens paragraf 16 framgår att förbundet ska ges möjlighet att
redovisa konsekvenserna av föreslagen åtgärd. Då förbundet idag inte har
några kostnader förknippade med uppdraget och inte heller någon anställd,
borde konsekvenserna vara försumbara.
Ärendet har diskuterats, kommunicerats och förankrats hos respektive
kommunstyrelseordförande, kommunchef/direktör och förbundsdirektören.
Förslaget till revidering innebär att förbundsordningens paragraf 2, andra
stycket, med lydelse "Förbundet förträder, på kommunernas uppdrag,
kommunernas strategiska arbete avseende infrastruktur och kommunikationer." stryks ur förbundsordningen. Detta ska gälla från och med
den 1 januari 2020.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av Samhällsförbudet Bergslagens reglemente enligt
ovanstående samt
att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2020.
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Begäran om utökad investeringsram för omklädningsrummen i
Ishallen genom omdisponering i investeringsbudgeten
Utvecklingschefen och fastighetsstrategen har överlämnat en skrivelse i
ärendet.
Ishallen är en kommunal idrottsanläggning med hög nyttjandegrad som
används av flera föreningar, skola och allmänheten. Standarden på
omklädningsrummen är undermålig. Kommuner har ett stort behov av att
bygga nya lokaler för omklädning för att möta de behov som verksamheten
har idag.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 165, om budget för
år 2016 samt ekonomisk plan för åren 2017-2018. Fullmäktige anslog
5 miljoner kronor för detta ändamål under förutsättning kommunen kunde
delfinansiera projektet med extern finansiering. Den beräknade kostnaden
uppgick till 10 miljoner kronor. Nora HC har sökt bidrag från SISU och
beviljats bidrag med 400 000 kronor. Bidrag har också sökts hos Allmänna
arvsfonden men det avslogs.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 34, att bevilja en utökning
av tidigare anslagna investeringsmedel med 2 miljoner kronor.
Efter genomförd upphandling med anbudsvärdering i december 2018 visar
att sju företag lämnat anbud på slutsumman mellan 9 450 000 kronor och
13 950 000 kronor.
Nya diskussioner med styrelsen för Nora HC genomfördes för att ta fram
minimibehovet på utbyggnaden. En ny upphandlingsomgång har nu
avslutats med sammanlagt nio anbudsgivare där slutsummorna var mellan
8 600 000 kronor och 11 100 000 kronor.
Av de tidigare beslutade medlen har 444 000 kronor redan upparbetats i
processen. För att verkställa tilldelningsbeslut på upphandlingen saknas
1 666 000 kronor.
Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av
tidigare anslagna investeringsmedel genom att omdisponera investeringsmedel avsedda för konstgräs som i nuläget inte är aktuellt att genomförs.
Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om det till kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj ska tas fram tydligare underlag med
bland annat ritningar på förslaget till lokalerna samt en specifikation av
delkostnaderna.
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Ledningsutskottet beslutar
att det till kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj ska tas fram
kompletterande handlingar enligt ovanstående.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja en utökning av tidigare anslagna investeringsmedel samt
att omdisponera del av tidigare anslagna investeringsmedel avsedda för
konstg räsanläggning, vilket i dagsläget inte är aktuellt att utföra.
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Förslag till användning av kommunloggan och platsvarumärket
Nora kommun ansvarar för två övergripande varumärken - den kommunala
verksamhetens varumärke samt ortens/platsens varumärke.

Nora kommuns logotyp, baserad på kommunvapnet , används för att
kommunicera Nora kommuns uppdrag och verksamhet som erbjuds inom
vård, skola, omsorg , kultur och skötsel av staden samt beslut som fattas av
kommunala styrelser och nämnder. Logotypen används enbart när
kommunen är avsändare och kännetecknar den kommunala service som är
skattefinansierad.
Noras p/alsvarumärke N, är en avsändare, ett visuellt kännetecken , för Nora
kommun som plats att bo och leva i. N som i Nora används för att på ett
enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera platsen Nora kommun som
besöksmål, etableringsort eller plats att bo på. Noras platsvarumärke får
användas av alla aktörer såsom företag, föreningar, intresseorganisationer
och enskilda och som delar Nora kommuns vision och mål, som vill bidra till
utveckling av kommunen och arbetar utifrån svenska lagar och regler.
Vid all kommunal marknadsföring, till exempel i broschyrer och på affischer,
vid evenemang och aktiviteter, ska N-et finnas med och kombineras med
Nora kommuns logotyp. Undantag är när N-et inkräktar eller stör verk som
har så kallad verkshöjd .
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Nora kommuns logotyp, baserad på kommunvapnet, används för att
kommunicera Nora kommuns uppdrag och verksamhet, som erbjuds inom
vård , skola, omsorg, kultur och skötsel av staden samt beslut som fattas av
kommunala styrelser och nämnder. Logotypen används enbart när
kommunen är avsändare och kännetecknar den kommunala service som är
skattefinansierad
att N som i Nora används för att på ett enhetligt sätt marknadsföra och
kommunicera platsen Nora kommun som besöksmål, etableringsort eller
plats att bo på. Noras platsvarumärke får användas av alla aktörer såsom
företag, föreningar, intresseorganisationer och enskilda och som delar Nora
kommuns vision och mål, vill bidra till utveckling av kommunen och arbetar
utifrån svenska lagar och regler samt
att vid all kommunal marknadsföring, till exempel i broschyrer och på
affischer, vid evenemang och aktiviteter, ska N-et finnas med och
kombineras med Nora kommuns logotyp. Undantag är när N-et inkräktar
eller stör verk som har så kallad verkshöjd.
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Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2018, § 58, att ge kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av delegationsordningen.
En översyn har genomförts där respektive ansvarig sett över sina avsnitt i
delegationsordningen. Avstämning har skett med kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande under arbetets gång .

Nytt är att delegationsordningen börjar med ett avsnitt som förklarar vad
delegering av ärende och anmälan innebär.
Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att under
rubriken 12 Mark- och fastighetsadministrativa frågor, punkterna
12.1 Uthyrning och utarrendering av lokaler, mark och bostäder,
12.2 Hyra av lokaler och mark samt 12.3 Kommunens representant vid
tvister angående hyresuppgörelser ska kommundirektören ha delegation på
att fatta beslut. Dessutom ska punkterna kompletteras med tids- och
beloppsgräns för när beslut återgår till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det godkänns.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat förslag till reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen med ovanstående förändringar.
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Förslag till riktlinjer för lönebildning
HR-chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet.
Med löneavtal utan centralt angiven nivå har Nora kommun fått ett större
ansvar för den egna lönebildningen.
Lönebildningen ska implementeras i övrig verksamhetsstyrning och blir då en
viktig del av Nora kommuns verksamhetsplanering. I budgetprocessen
tydliggörs ekonomiska ramar och behov av löneökningar. Planeringen av
löneöversyn måste därför integreras med budgetarbetet och kommunens
övriga planeringsarbete. En förutsättning för att lönebildningsarbetet ska bli
ett styrmedel för verksamheten är att planering, genomförande och tidsplaner är väl förankrade i verksamheten.
Syftet med riktlinjen för lönebildning är att tydligt beskriva hur arbetet med
lönebildning bör gå till. Syftet är också att ange tydliga ramar att förhålla sig
till under lönebildningsprocessen och anger också vem som är ansvarig för
vad. I riktlinjen anges hur löneöversynsprocessen ska gå till, hur lönsättning
ska ske i löneöversyn och mellan löneöversyner samt hur lönesättande chef
bör hantera situationer där medarbetare är till exempel frånvarande i
förhållande till lönesättning.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinjer för lönebildning.
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Anhållan om medel för åtgärder inför tv-programmet
Antikrundans inspelning i Nora
Kommundirektören och utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet.
Den 24 augusti i sommar kommer tv-programmet Antikrundan att spelas in
i Nora Järnvägsmuseum. Antikrundan har ca två miljoner tittare och dess
betydelse för marknadsföring av platsen Nora och den unika järnvägsmiljön
är stor.
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjämväg är projektledare.
Tillsammans med föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg, Nora
kommun, ArkivCentrum Örebro län och lokala idrottsföreningar med flera
ser de till att arrangemanget kan genomföras på bästa sätt.
Förutom Antikrundan kommer en rad andra aktiviteter att genomföras på
område. Bland annat kör NBVJ tåg till Pershyttans bergsmansby och Järle
samt Järnvägsmuseet och Arkivet är öppna. Även filminslag från andra
områden i Nora kommun genomförs.
Det krävs åtgärder av olika slag för anpassning av miljön för filmteamet,
besökare och parkering mm. Huvudsaklig inspelningsplats är Vagnverkstaden. Där måste golvet repareras, rengöras och förses med tätningslister mellan spåren samt förses med provisoriska utrymningstrappor vid
fönstren. Fordon och utrustning ska omlokaliseras och/eller förses med
presenningar.
Entreområdet måste grusas för att få bättre tillgänglighet för besökare och
inspelning. Nora resecentrum och bussgatan ska stängas, brand- och
parkeringsvakter och utrymningsskyltar ordnas och tre extra publika toaletter
behövs för besökarna.
Kostnaden för åtgärderna beräknas till 200 000 kronor.
Birgitta Borg (L) yrkar bifall till förslaget.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anslå 200 000 kronor ut kommunstyrelsens oförutsedda medel 2019 för
åtgärder för att kunna genomföra tv-programmet Antikrundan.
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Förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS
Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. En kommun kan
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden.
Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en
positiv utveckling av landsbygden.
Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och reg ionala utvecklingen på
landsbygden. Redovisningen ska vara vägledande när man prövar
ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävandet av
strandskyddet i detaljplaner.
Förslaget är att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en LIS-plan för
Nora kommun och att 450 000 kronor avsätts i 2020 års budget alternativt ur
kommunstyrelsens oförutsedda medel år 2020.
Kommundirektören föreslår att en styrgrupp tillsätts antingen som en tillfällig
fullmäktigeberedning eller att samhällsbyggnadsutskottet utses som
styrgrupp för arbetet att ta fram en LIS-plan.
Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att samhällsbyggnadsutskottet utses till styrgrupp för arbetet vilket godkänns.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommund irektören får i uppdrag att ta fram en LIS-plan för Nora kommun
samt
att utse samhällsbyggnadsutskottet som styrgrupp för arbetet.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 450 000 kronor i 2020 års budget alternativt ur kommunstyrelsens
oförutsedda medel år 2020 för arbetet att ta fram en LIS-plan.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen förslag till revidering av
gemensam taxa för markåterställningsarbete i kommunerna
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvar för mottagande, handläggning och beslut om grävtillstånds- och återställningsanmälan i
kommunägd mark och ansvarar sedan för återställningsarbetet. Den som
utför grävning i kommunägd mark får inte återställa hårdjordyta efter det
egna arbetet. Det ska skötas av förbundet. Taxan bygger på det branschspecifika regelverket anläggnings-AMA, vad som behöver åtgärdas efter att
grävning har utförts i kommunägd mark samt de priser som ingår i avtal med
upphandlad entreprenör.
Direktionen har behandlat ärendet den 26 april 2019, § 57.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till revidering av taxa för markåterställningsarbeten.
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Motion 1/2019 om klarspråk i samtliga handlingar
Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den
27 februari 2019, § 2.
Motionären föreslog:
att Nora kommun inför klarspråk i samtliga handlingar.
Kommunfullmäktige beslutade at! överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna motionen till kommundirektören för beredning.
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Motion 2/2019 om stärkt lokal krisberedskap och ökad
livsmedelsstrategi
Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den
27 februari 2019, § 3.
Motionären föreslog:
at! kommunstyrelsen ger et! uppdrag om at! utreda möjligheten at! lokalt
stärka kommunens krisberedskap samt öka kommunens livsmedelsstrategi
genom at! skaffa betesdjur som bidrar till ökad självförsörjning rörande
köttproduktion, håller de kommunala ängarna och grönområdena öppna,
bidrar till biologisk mångfald samt bidrar till arbetstillfällen och praktikplatser.
Kommunfullmäktige beslutade at! överlämna motionen till kommunstyrelse
för beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna motionen till kommundirektören för beredning.
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Kommundirektören informerar
Nora-modellen är projekt för att arbeta med personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Det ska tillsättas en projektledare som ska driva arbetet med att införa
Nora-modellen för att verksamhetscheferna ska kunna arbeta ostört med
sina verksamheter. Projektet ska pågå under hösten 2019 och hela året
2020 för att därefter implementeras i ordinarie verksamhet.
Modellen berör flera verksamheter i kommunen men ska organisatoriskt
ligga under socialchefen.
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