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NORAKOMMUN 

ledningsutskottet 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 60 

lu § 51 dnr ks2017-537 

Delårsrapport januari-juni 2017 med helårsprognos 

Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport januari-juni 2017 med 
helårsprognos. Efter inrapportering från verksamheten visar den förväntade 
ekonomiska sammanställningen på ett positivt resultat för verksamhetsåret 
på 6 898 000 kronor. Det betyder att det budgeterade resultatmålet på 
3 048 000 kronor uppnås. 

Efter debatt enas utskottet om att föra ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsutdrag till 

cJh J--dJl; 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-30 

Lu § 52 dnr ks201 7-383 

Förslag till riktl injer för handläggning av motioner och 
medborgarförslag 

Sida 

61 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016, § 83, att ge dåvarande 
kommunchef i uppdrag att belysa hur hanteringen av motioner kan snabbas 
upp. Under våren 2017 har nuvarande kommunchef tillsammans med 
administrativa avdelningen tagit fram ett förslag till riktlinjer för handläggning 
av både motinoner och medborgarförslag. Detta för att göra hanteringen 
enklare, snabbare och mer överskådlig än tidigare. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till riktlinjer för handläggning av motioner och 
medborgarförslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 62 

Lu § 53 dnr ks2017-523 

Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ett förslag till riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförlag har 
tagits fram och ska behandlas av fullmäktige pä sammanträdet i september i 
är. Med anledning av detta mäste viss revidering göras i arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 

J; ,a,es sign hsIIJ6 Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 63 

Lu § 54 dnr ks2013-327 

Svar på motion 16/2013 om framtida företagshälsovård i Nora 

Tom Rymoen (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 13 november 
2013, § 140. 

Motionären vill att kommunen ser över olika alternativ till den företagshälso
vård som kommunen har idag och förespråkar alternativet som bygger på 
individuella sjukförsäkringar. 

Motionären föreslog: 

att Nora kommun tar fram underlag och förslag på alternativ enligt motionens 
intensioner samt 

att alternativen kostnadsredovisas i samband med redovisning av alternativ. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrseisen 
för beredning . Kommunstyrelsen överlämnade därefter motionen till 
kommunchefen för beredning. Kommunchefen har gett personalchefen i 
uppdrag att besvara motionen. 

Personalchefen hänvisar till arbetsmiljöiagens paragraf 2c som förskriver att 
''Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållan
dena kräver finna att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende 
expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälso
vården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på 
arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva samband 
mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa ". 

Personalchefen menar att arbetsgivaren Nora kommun har ett ansvar för sina 
medarbetares arbetsmiljö och ska tillhandahålla företagShälsovård enligt 
arbetsmiljöiagen. Det är dock inte arbetsgivarens ansvara att tillhandahålla 
primärvård eller annan sjukvård som är statens och landstingen/regionens 
ansvar. 

Företagshälsovården är specialiserad och inriktad på arbetsgivarens ansvar 
inom arbetsmiljö och rehabilitering. Därför bör Nora kommun även fort
sättningsvis anlita företagshälsovård som oberoende expertresurs för att 
fortsätta förebygga och undanröja hälsorisker på kommunens arbetsplatser 
och därmed fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

~O .lIM 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-08-30 64 

Lu § 55 dnr ks2017-071 

Förslag till beslut om granskning av partistöd för 2016 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, om regler för 
kommunalt partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser i 
2 kap 9-12 §§. Kommunfullmäktige har därefter reviderat reglerna den 
7 december 2016, § 186. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts 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-31 december och lämnas till 
kommunfullmäktige senast tre månader efter redovisningsperiodens utgång. 

Respektive parti utser en granskare som granskar att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskaningen bifogas redovisningen. 

Reglema är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och upp
följningen av det lokala partistödet mer transparant. Reglerna bidrar till att 
synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för med
borgarna 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 juni månad. Om granskningen inte lämnats i föreskriven tid får fullmäktige 
besluta att partistöd inte utbetalas nästkommande år. 

Den aktuella granskaningen gäller partistöd som betalats ut för år 2016. 

Enligt reglerna för partistöd skulle redovisning och granskning varit kommun
styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2017. Efter påminnelse har samtliga 
partier i juni månad lämnat en granskningsrapport. 

Enligt kommunallagen 2 kap § 11 ska redovisning och granskning vara 
inlämnad senast 30 juni vilket innebär att samtliga partier lämnat sina 
redovisningar i tid enligt kommunallagen. 

Ett förslag till revidering av reglerna har tagits fram och behandlas av 
fullmäktige i september i år. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

~D Jd}6 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

cfo 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2017-08-30 65 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna partiernas redovisning och granskning av partistödet för 
år 2016. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sida 

2017-08-30 66 

Lu § 56 dnr ks2017-393 

Förlag till revidering av regler för partistöd 

Förslaget till revidering gäller reglernas paragraf 5 Redovisning och 
granskning. Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2014, § 120, att 
partiernas redovisning och granskning skulle lämnas till kommunstyrelsen 
senast 31 mars. Enligt kommunallagen ska redovisningen vara inlämnad 
senast den 30 juni varför en revidering måste göras. 

Förslag till revidering gäller också paragraf 6 Arlig utbetalning av partistödet. 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2016, § 186, att partistödet 
betalas ut en gång per år, i juni månad. Förslaget innebär att partistödet 
istället ska betalas ut i mars månad. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till revidering av regler för partistöd. 

~~es sign JJJV6 Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-08-30 67 

Lu § 57 dnr ks2017-492 

Ljusnarsbergs kommuns ansökan om medlemskap i Nerikes 
Brandkår 

Nerikes Brandkår har överlämnat en skrivelse med anledning av att 
Ljusnarsbergs kommun har ansökt om medlemskap i Nerikes Brandkår. 

Under 2016 överlämnade Ljusnarsberg kommun en förfrågan till Nerikes 
Brandkår om möjligheterna att ansluta sin räddningstjänst till Nerikes 
Brandkår. 

Nerikes Brandkår har berett ärendet och tagit fram en utredning för att belysa 
organisatoriska och ekonomiska frågor rörande en utökad samverkan. 
Samråd har skett med medlemskommunernas ekonomichefer. 

Nerikes Brandkår bildades 1998 och då användes 1996 års bokslut som 
beräkningsgrund och referensår för fördelningstalen . Det gällde även när 
kommunerna Laxå, Askersund, Nora och Lindesberg senare gick med i 
kommunalförbundet. Siffrorna justerades därefter så att en riktig kostnadsbild 
togs fram för vad de faktiska kostnaderna var för respektive kommun. Syftet 
med detta är att få fram en riktig bild av nettokostnaderna så att respektive 
kommun betalar sin del, varken mer eller mindre. 

I maj 2017 överlämnade Ljusnarsberg en skrivelse och beslut från 
kommunens fullmäktige som beslutat att söka medlemskap i kommunal
förbundet Nerikes Brandkår. Beslutet bygger på den utredning som förbundet 
tagit fram. 

Vid möte den 16 juni 2017 beslutade direktionen för Nerikes Brandkår att 
föreslå medlemskommunerna att Ljusnarsbergs kommun får ingå som ny 
medlem i Nerikes Brandkår. 

Med anledning av att Ljusnarsbergs kommun söker inträde i kommunal
förbundet har en reviderad förbundsordning tagits fram. Revideringen gäller 
paragraferna 1, 5, 9, 17, 19 och 21. Utöver det har reglementena för 
direktionen och revisionen reviderats redaktionellt. 

Protokollsutdrag till Justerares sign 

c20 J1JV6 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

c?0 1UJ6 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 68 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap i Nerikes Brandkår med 
verksamhetsstart den 1 januari 2018 

att ny förbundsordning för Nerikes Brandkår antas i enlighet med upprättat 
förslag samt 

att nya reglementen antas för direktionen och revisionen för Nerikes 
Brandkår i enlighet med upprättat förslag. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-08-30 69 

Lu § 58 dnr ks2017 -268 

Förslag till bildande av bolaget Vätlernvatlen AB 

Projektet startade år 2009 då Örebro kommun vände sig till Länsstyrelsen 
med en fråga om samordning i länet. De sju kommunerna Askersund, Laxå, 
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Nora och Örebro startade. Askersund lämnade 
projektet men återkom 2017. Lindesberg anslöt sig 2015. 

Kommunerna finansierar projektet gemensamt fördelat efter invånarantal. 
Länsstyrelsen är samordnare. Styrgruppen består av kommunalråd från 
respektive kommun med länsrådet som ordförande. Arbetsgruppen består av 
tjänstemän från respektive kommun och Länsstyrelsen arbetar med de 
tekniska frågorna i första hand. 

De åtta kommunerna är nu framme vid ett första gemensamt beslut om 
Vätternvatten. Projektet har tagit fram förstudie och system handling som 
bland annat är underlag för ett beslut om gemensam bolagsbildning . Syftet 
med bolaget är att driva processen vidare enligt den plan som finns i tre olika 
faser. 

Förslag till aktieägaravtal , bolagsordning och ägardirektiv är framtagna aven 
bolagsgrupp med representanter från sju kommuner efter Sydvattens modell. 
Askersunds kommun återkom senare. Detta är första steget på ett genom
förande av ny vattenförsörjning från Vättern med nytt vattenverk och reserv
vattensystem för regionen. 

För Nora kommuns del är det angeläget att vara en del i bolaget eftersom det 
ger möjlighet att på lång sikt säkerställa kvalite och leveranssäkerhet och 
framtida driftsorganisation för dricksvattenförsörjningen i Nora kommun. 

Under direktionsmötet föreslog Solveig Oscarsson (S) att direktionen föreslår 
kommunfullmäktige att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag 
att parallellt ta fram alternativ till VätternvattenprOjektet. Utredningen ska vara 
långsiktigt hållbar i ett flergenerationsperspektiv utifrån investeringsbehov, 
ekonomi samt organisation . Utredningen ska ta hjälp från extern expertis. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1 att Nora kommun förvärvar 22 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat 
aktiebolag, ett sk lagerbolag, nedan kallat "Bolaget", för en köpeskilling om 
2 200 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till 
aktieöverlåtelse 

2 att Nora kommun ingår aktieägaravtal avseende ägande i Bolaget huvud
sakligen enligt förslag till aktieägaravtal 

Protokollsutdrag till 

c.P~ Jr JtIJ6 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

6'() 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 70 

3 att Nora kommuns utsedda stämombud för Bolaget får i uppdrag att vid 
bolagsstämma i Bolaget första för att: 
• anta föreslagen bolagsordning 
• anta föreslaget ägardirektiv samt att 
• öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor 

genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Nora kommun teckna 
5 258 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 
100 kronor per aktie 

4 att Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra 
sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan 
erfordras enligt lag för registrering av bolagsordning och nyemission enligt 
punkt 3 hos Bolagsverket 

5 att Nora kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låne
förpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 13 100 000 kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader 

6 att Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 % 

7 att kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 2 200 kronor och 
för tecknande av aktier enligt punkt 3 om 1 051 600 kronor finansieras inom 
egna kapitalet 

8 att Nora kommuns del av utgifterna för drift enligt preliminär kostnads
budget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför 
arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt 

9 att komplettera förbundsordningen enligt följande: § 2, förbundets ändamål 
att Lindesberg och Nora kommuner överlåter verksamhet inom bolaget 
Vätternvatten AB till förbundet 

10 att avsätta 220 000 kronor för den gemensamma overheadkostnaden för 
bolaget 

11 att förrätta val av styrelseledamot 

12 att förrätta val av stämombud samt 

13 att uppdra till Samhällsbyggnad Bergslagen att ta fram alternativ till 
Vätternvattenprojektet. Utredningen ska vara långsiktigt hållbar i ett 
flergenerationsperspektiv utifrån investeringsbehov, ekonomi samt 
organisation. Utredningen ska ta hjälp från externs expertis. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden avslag på 
punkterna 1-12. 

Ordföranden yrkar bifall till punkt 13 med tillägget att det i utredningen även 
ska framgå vad som måste göras på kort sikt. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

e.O JJ')Jl~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2017-08-30 71 

Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden mot förbundets 
förslag och finner att ordförandens yrkanden bifalls. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå punktema 1-12 i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag 
samt 

att uppdra till Samhällsbyggnad Bergslagen att ta fram altemativ till 
Vättemvattenprojektet. Utredningen ska ta fram vad som måste göras på 
korts sikt och vad som är långsiktigt hållbar i ett flergenerationsperspektiv 
utifrån investeringsbehov, ekonomi samt organisation. Utredningen ska ta 
hjälp från extems expertis. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 

Lu § 59 dnr ks 2016-497 

Svar på motion 7/2016 om att Nora kommun ska finnas på 
Facebook 

72 

Eva Turesson (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 28 september 
2016, § 113. 

Motionären föreslog : 

att Nora kommun startar en officiell Facebook-sida för att kunna 
kommunicera med kommuninnevånare och omvärlden. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning . Ledningsutskottet överlämnade därefter motionen till den 
administrativa chefen för beredning . Den administrativa chefen gav sedan 
kommunens kommunikatör i uppdrag att besvara motionen. 

Kommunikatören har överlämnat ett svar på motionen. En genomgång av 
struktur och innehåll av kommunens webbplats är initierad. Avsikten är att 
den externa webbplatsen ska vara ryggraden i kommunens kommunikation. 
Där ska man kunna hitta information om kommunens beslut samt pågående 
utvecklingsarbeten av större art, nuvarande verksamhet och service till 
kommuninnevånarna, kontaktuppgifter mm. 

Parallellt med det arbetet planerar Nora kommun att på ett systematiskt sätt 
börja följa flödet i sociala medier som rör Nora kommun, starta en kommun
gemensam Facebook-sida som på ett publikt sätt tipsar om nyheter och 
evenemang och även kan vara ett verktyg för Nora kommun i den lokala 
dialogen. Samtidigt avser kommunen att starta ett kommungemensamt 
Instagram-konto där man ska kunna följa daglig verksamhet och service. 

Kommunikation förutsätter ordning och reda i ansvar och roller. En kommun
gemensam kommunikationspolicy för Nora kommun är under framtagande 
och kommer att ligga till grund för kommunikationen i samtliga medier, digital 
såväl som traditionella. Kommunikatören föreslår att motionen bifalls. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Ulla Bergström (S) på att 
motionen ska anses besvarad med anledning av att arbetet med en offentlig 
Facebook-sida redan pågår. 

Helena Vilhelmsson (G), GamiIIa Andersson Larsson (V) och ordföranden 
yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer proposition på bifall mot besvarad och finner att 
ledningsutskottet beslutar föreslå att motionen ska bifallas. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

20 JJM 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2017-08-30 73 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

c90 ~ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-08-30 74 

Lu § 60 dnr ks2014-376 

Svar på medborgarförslag 17/2014 om att kommunen ska utreda 
inköp av Stribergs Folkets Hus 

Britta Landin med flera överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
10 december 2014, § 158. 

Förslagsställarna föreslog: 

att Nora kommun utreder om köp av Stribergs Folkets Hus. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning . Kommunstyrelsen beslutade att överlämna förslaget till 
kommunchefen för beredning. Socialutskottets sekreterare har besvarat 
medborgarförslaget. 

Vid tillfället då förslaget lämnades var Stribergs Folkets Hus till salu. Det är 
nu sålt till annan köpare och det är därför inte längre möjligt för kommunen 
att köpa det. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-08-30 75 

Lu § 61 dnr ks2017-212 

Förslag till förvärv av aktier i Inera AB 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa och riktar sig både till invånare och medarbetare inom vård och 
omsorg. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning har diskuterats 
under många år. 

Den 7 oktober 2016 godkände styrelsen för Sveriges kommuner och lands
ting SKL, att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
Samtliga landsting och Regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 
145 av sina 150 aktier i Inera AB, totalt 3 045 aktier. Alla landets kommuner 
har fått erbjudande att köpa fem aktier vardera, till bokfört värde av 8 500 
kronor per aktie, totalt 42 500 kronor och bli delägare på samma villkor som 
landsting och regioner. Hittills har drygt 100 kommuner beslutat bli aktieägare 
i Inera AB. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktat på hälso- och sjukvårds
området men genom det breddade ägandet ska bolaget verka inom betydligt 
fler verksamhetsområden till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 
Inera ska stödja kommunerna med digitalisering och anpassa vissa av Ineras 
befintliga tjänster till kommunernas behov. 

Fördelarna med att bli delägare i företaget är att Nora kommun kan vara med 
och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Det blir också 
möjligt att köpa tjänster från Inera AB utan föregående upphandling, genom 
det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen. De kommuner 
som är aktieägare kommer erbjudas möjlighet till representation i de bered
ningsorgan som finns kopplade till Ineras processer för beredning av 
styrelseärenden samt planerings- och prioriteringsarbete dvs berednings
grupp och programråd. 

Justerares sign 

d~ JkIt 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 76 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlätelseavtalet 

att förvärvet av aktier finansieras inom kommunens egna kapitalförvaltning 
samt 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Protokollsutdrag till 

cfo ~ 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 77 

Lu § 62 dnr ks2017-329 

Yttrande över förordnade av borgerlig vigselförrättare 

Länsstyrelsen i Örebro län har överlämnat en remiss om yttrande över 
förordnande av borgerlig vigselförrättare. 

Sara Bornedal, bosatt i Nora kommun, har kommit in med en förfrågan till 
Länsstyrelsen om att få bli förordnad som borgerlig vigselförrättare. 

Länsstyrelsen har överlämnat till Nora kommun att yttra sig om det finns 
behov av att förordna fler vigselförrättare. 

Kommunchefen har överlämnat ett yttrande. Sara Bornedal har bred 
erfarenhet inom yrkeslivet, stort engagemang för människor och är en bra 
förbiId i Nora kommun. 

Nora kommun saknar vigselförrättare utan partipolitisk tillhörighet och genom 
att utse Sara Bornedal kommer den möjligheten att finnas. 

Kommunchefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
Länsstyrelsen att förordnar Sara Bornedal som borgerlig vigselförrättare. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå Länsstyrelsen förordna Sara Bornedal som borgerlig 
vigselförrättare. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sig" 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2017-08-30 78 

Lu § 63 dnr ks2017-193 

Ansökan från BRIS region Mitt om bidrag 

BRIS region Mitt har överlämnat en ansökan om bidrag med 22 370 kronor 
vilket gäller för 2 237 barn. 

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå barn och unga i utsatta 
situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra dialog med 
vuxna. 

BRIS region Mitt har sitt säte i Stockholm och arbetar på nationell nivå. Det 
finns ingen lokal förankring på annat sätt än att alla barn i Sverige har 
möjlighet att komma i kontakt med BRIS. 

Verksamheten drivs till stor del genom gåvor och bidrag från företag , privata 
givare, fonder och till viss del från staten. 

Enligt Nora kommuns regler för föreningsbidrag utgår bidrag endast till 
föreningar med verksamhet i Nora kommun eller i regionen där man kan utgå 
ifrån att Noraborna får del i aktiviteten. Kommunchefen föreslår att ansökan 
avslås. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden , Hans Knutsson, 
Ulla Bergström (samtliga S), Helena Vilhelmsson (e), Ulf Wilder (L) och 
eamilla Andersson Larsson (V) på att BRIS region Mitts ansökan om bidrag 
med 22 370 kronor bifalls. 

Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag och finner att utskottet 
beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bifalla BRIS region Mitts ansökan om bidrag med 22 370 kronor samt 

att medlen anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

<.f~ 1uJj0 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-08-30 79 

Lu § 64 dnr ks2017-387 

Yttrande över remiss om valindelning i Region Örebro län 

Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig om valindelningen 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 
• H ällefors , Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner 
• Örebro och Lekebergs kommuner. 

Förslaget från regionstyrelsen är att valindelningen 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 valkrets indelning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

<?o JJjiP 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
SammantrMesdatum Sida 

2017-08-30 80 

Lu § 65 dnr ks2017-521 

Förslag till strategiskt klimatförbättrande arbete 

I 2017 års budget har kommunen avsatt 1 miljon kronor i investeringar för 
klimatförbättrande åtgärder. Syftet är att söka statliga medel för med
finansiering ur Klimatklivet för investeringar som minskar utsläppen av 
koldioxid på lokal nivå. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har för kommunens räkning sökt 
bidrag till laddnings stolpar för elbilar men ansökan avslogs. Skälet uppges 
vara att kommunen bland annat saknar ett strategiskt arbete för hur 
kommunen skapar förutsättningar för medborgarna att göra klimatsmarta val, 
till exempel för att minska biltrafiken genom att erbjuda bra gång och cykel
vägar och bra parkeringsmöjligheter för elbilar på strategiska platser. 

Nora kommun har områdesbestämmelser för centrala Nora och för 
Pershyttan som ger fastighetsägare mycket begränsade möjligheter att få 
tillstånd att sätta upp solceller/-paneler. Det ger kommunen begränsade 
möjligheter att stimulera fastighetsägare att välja denna energikälla. 

Områdesbestämmelserna behöver ses över och revideras för att skapa 
möjligheter för solceller/-paneler i centrala Nora och i Pershyttan. 

En ny upphandling av tjänstebilar med klimatstrategisk hänsyn är genomförd. 
Under 2017 byts stora delar av kommunens tjänstebilar ut till elhybridbilar 
samt ett par helt eldrivna bilar. Resterande bilar kommer succesivt att bytas 
ut 2018 och framåt. Kommunen skulle kunna minska klimatpåverkan ytter
liggare genom att stimulera kommunens medarbetare att välja cykel för 
kortare tjänsteresor. Tjänstecykel och framförallt elcykel skulle kunna vara ett 
alternativ till nyttjande av tjänstebil. 

Det finns idag ingen funktion/tjänst som driver, utvecklar och håller ihop 
klimat- och miljöarbetet inom kommunen på grund av att kommunen saknar 
kompetensen. Det pågår ändå arbete inom verksamheterna men det drivs 
mera av intresse från chefer och medarbetare ute på arbetsplatserna än 
genom ett strategiskt och planerat utvecklingsarbete som hålls ihop på den 
gemensamma förvaltningsnivån. 

Genom kommunkontorets förslag på åtgärder skulle förutsättningarna för 
kommunens klimatarbete förbättras och möjligheten att beviljas statlig och 
regional medfinansiering öka. 

I beredningen av ärendet har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och Länsstyrelsen deltagit. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 81 

Genom ovanstående åtgärder skapar kommunen ökade förutsättningar för 
ett strategiskt klimat- och miljöarbete. Atgärderna ökar förutsättningarna för 
att beviljas statliga medel ur Klimatklivet 2018 samt regionala medel för 
klimatförbättrande åtgärder. 

Gång- och cykel plan och revidering av områdesbestämmelser är en 
engångskostnad under 2017. Inköp av laddningsstolpar och elcyklar sker 
med avsatta investeringsmedel. 

Revidering av områdesbestämmelser i Pershyttan ger en engångskostnad 
för 2018. Rekry1ering av klimat- och miljöstrategisk kompetens skulle ge en 
personalkostnadsökning från 2018 med 50 % aven heltidstjänst då 
Lindesbergs kommun är intresserade av att dela på en sådan funktion. 
Atgärderna bedöms inte ha någon negativ påverkan på jämställdheten 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Inköp av laddningsstolpar, 300 000 kronor, och inköp avelcyklar, 100000 
kronor, är redan beslutade investeringar år 2017 för klimatklivet. 

Atgärderna berör främst centralorten Nora där behovet i nuläget bedöms 
vara störst. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) Ulla 
Bergström, Hans Knutsson och ordföranden (samtliga S) bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel till 
framtagande aven strategisk gång- och cykel plan 

att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för 
översyn och revidering av områdesbestämmelserna för centrala Nora 

att beakta översyn och revidering av områdesbestämmelserna för Pershyttan 
i budgetarbetet för 2018 samt 

att beakta behovet av klimat- och miljöstrategisk kompetens i budgetarbetet 
för 2018. 

Camilla Andersson Larsson och David Stansvik (båda V) deltar inte i 
beslutet. 

Protokollsutdrag tiJJ 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum Sida 

2017-08-30 82 

Lu § 66 dnr ks2017-290 

Motion 4/2017 om kommunallivsmedelsstrategi 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 17 maj 
2017, § 29. 

Motionären föreslog: 

att kommunen fattar beslut om att arbeta fram en livsmedelsstrategi som 
garanterar kommuninnevånarna en höjd självförsörjningsgrad rörande 
livsmedel jämfört med vad kommunen har idag. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning . 

Protoko llsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

cfbares sign 11iI! 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 83 

Lu § 67 dnr ks2017-316 

Förslag till kommunikationspolicy 

Kommunikatören har tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Nora 
kommun. Policyn anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och 
kommunikationsfrågor. Den beskriver hur Nora kommuns medarbetare möter 
kommunens målgrupper genom kommunikation. Den anger också 
kommunikationsansvar kring planering, beslut och service samt huvudsaklig 
organisation kring kommunikationsverksamheten. 

På så sätt säkerställer policyn att alla målgrupper får god information inom 
Nora kommuns ansvarsområde. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till kommunikationspolicy för Nora kommun. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-08-30 84 

Lu § 68 dnr ks2017-331 

Förslag till platsvarumärke, grafisk profil och kommunvapen 

Kommunchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. I budgeten för 2017 
beslutade kommunfullmäktige avsätta 150 000 kronor för att ta fram förslag 
till platsvarumärke. Kommunen skulle vara bärande aktör i utvecklingen. 

Projektet platsvarumärke, grafisk profil och vapen har sitt ursprung i behovet 
av att profilera Nora kommun - privat näringsliv och turism samt den 
kommunala organisationen - och att kommunicera/marknadsföra både 
platsen och den kommunala organisationen. 

Nora kommun, näringsliv, turistnäring och företagsetablering har var för sig 
uttryckt önskemål om ett starkt och bärande platsvarumärke för Nora 
kommuns samlade verksamheter. 

Ett platsvarumärke kan vara symbolen för den gemensamma strävan för ett 
attraktivt, levande och expanderande Nora. Det kan bidra till att skapa en 
enhetlig bild av kommunen och användas av alla som marknadsför Nora 
kommun gentemot besökare, näringsliv och andra målgrupper. Kring
liggande kommuner har på liknande sätt satsat på platsvarumärke som en 
gemensam bärare. 

I samband med utvecklingsarbetet kring att ta fram ett platsvarumärke har 
också Nora kommuns grafiska profil aktualiserats. Det är uppenbart att det 
grafiska profilprogrammet behöver moderniseras för att täcka nya behov, 
bland annat bättre anpassning till digitalisering, sociala medier och elektro
niska tjänster. I detta sammanhang har det blivit tydligt att gällande beslut 
avseende Nora kommuns vapen framstår som oklart och en bakgrundsstudie 
har därför genomförts. 

Det är angeläget att framtagandet av platsvarumärke och ny grafisk profil 
sker parallellt för att ny1tja utvecklingsarbetet fullt ut. Avsatta medel i budget 
2017 kommer dessvärre inte att täcka de konsultkostnader som behövs, 
varför y1terligare medel behöver tillskjutas. 

Projektstarten har blivit uppskjuten på grund av ny kostnadsberäkning av 
platsvarumärkesarbetet samt en utredning om grafisk profil och kommunens 
vapen har genomförts. I utredningarna konstateras att de i budgeten avsatta 
medlen inte kommer att räcka och att tidsplanen för projektet är 
2017- juni 2018. 

Den totala projektbudgeten uppgår till 480 000 kronor. 150 000 kronor är 
redan avsatta i 2017 års budget och tilläggsanslag behövs med 150 000 
kronor för 2017. 

Protokollsutdrag ti ll 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

2017-08-30 85 

Under 2018 behövs 180 000 kronor för att slutföra projektet. Fortsatt 
marknadsföring och implementering av platsvarumärket liksom implemen
tering av ny grafisk profil, får beaktas i kommande budgetarbete. 

I ärendets beredning har områdeschef för tillväxt och utveckling, näringslivs
ansvarig, turistchef, arkivarie samt statsheraldikern, Riksarkivet deltagit. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden och Ulla 
Bergström (båda S) bifall till förslaget. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att fullmäktige fattar de beslut om behövs, utse två 
ledamöter från majoriteten och en ledamot från oppositionen att ingå i 
styrgruppen samt 

att avsätta 150 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel 2017. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta projektplanen 

att avsätta 180 000 kronor ur 2018 års budget för slutförande av projektet 

att det är Nora kommuns vapen , fastställt av kommunfullmäktige den 
24 september 1979 och därefter anmält till Riksarkivet samt inregistrerat hos 
Patent- och registreringsverket, som ska gälla som underlag för den grafiska 
profilen. 

Camilla Andersson Larsson och David Stansvik (båda V) deltar inte i 
beslutet. 

Protokollsutdrag till 
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