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Allt detta hände under 2018
Det gångna året, 2018, har varit ett händelserikt
år för Nora kommun. Vi har firat 375-årsjubileum, med ett firande som startade i Järle i maj
och avslutades i Nora i december. Under jubileumsåret har vi både kunnat blicka bakåt till drottning Kristinas tid och i slutet av året kunnat ta del
av elevers framtidsspaning: hur ser vårt samhälle
ut om 25 år?

sig mer och den nya organisationen med fältassistenter, som samverkar med andra aktörer för ett
gemensamt ungdomsperspektiv, verkar fungera
väl.
På Hagby ängar har en ny demensdagvård invigts, en verksamhet som gör det möjligt för personer med demens att bo kvar längre i sitt eget
hem. Daglig verksamhet har samtidigt flyttat till
centrala Nora och återfinns nu i Gammelgården.

Under året har det varit allmänna val – för Nora
kommuns del medförde valresultatet att partier
som inte tidigare delat på inflytande och beslut
efter lång process kom fram till ett gemensamt
ansvarstagande: Socialdemokrater, Moderater,
Centerpartiet, Kristdemokrater och Liberaler
gjorde i slutet av hösten en gemensam överenskommelse om hur Nora ska styras den kommande mandatperioden.

I Nora finns ett starkt föreningsliv som kommunen stödjer på olika sätt. Genom Allaktivitetshuset kan vi erbjuda nya möjligheter för föreningslivet att utöva sina egna verksamheter, vare sig det
handlar om idrott eller mer stillasittande aktiviteter.
Sammantaget är kommunens ekonomiska resultat
positivt, med 6,9 mkr.

Ett nytt platsvarumärke har också tagits fram, i en
process där många deltagit och ännu fler haft
möjlighet att delta. N som i Nora ger möjligheter
för framtida marknadsföring av vår kommun,
som både besöksort, boendekommun och för företagsetablering.

Under året har vi varit tre kommunalråd i majoritet, Solveig Oscarsson (S), Ulla Bergström (S)
och Jonas Åkerman (S), samt ett kommunalråd i
opposition, Helena Vilhelmsson (C).

När jag summerar tycker jag att vi har skapat ytterligare möjlighet till stolthet över hur Nora utvecklas och finner sin plats i det övriga samhället.

Jag vill passa på och tacka samtliga ledamöter i
utskott, nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för ett levande debattklimat och ett
gott samarbete.

Inom Nora kommun har det tagits flera stora och
viktiga beslut. Det viktigaste är beslutet att bygga
en ny skola som ska ersätta nuvarande Karlsängskolan – ett beslut som visar att vi tror på framtiden och på att Nora även fortsättningsvis kan erbjuda länets bästa skolor.

Jag vill också tacka all personal inom Nora kommun för ert engagemang och er kunskap och för
det arbete ni utför för Nora kommuns invånare.

Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för
markanvisning och exploatering. NoraBostäder
har fått i uppdrag att utveckla ett bostadsförsörjningsråd tillsammans med andra fastighetsägare –
två beslut som visar att vi tror på att fler kommer
att vilja flytta till kommunen.
Kulturskolan och naturskolan har startat och fritidsgården hade sommaröppet – två satsningar på
barn och unga. Samtidigt har antalet besökande
flickor på fritidsgården ökat, genom medvetna insatser. Pulsprojektet stimulerar elever att röra på

Solveig Oscarsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Nora kommun och omvärlden
N som i Nora
Nora är på riktigt. Naturen verkar sagolik, våra gator liknar filmkulisser, men allt är bara äkta. En plats där besökare brukar undra
om trästaden är ett museum. En plats där drömmen om livet i småstaden och på landet är verklig året runt. En plats för framtiden sedan
länge.
Att vara i Nora är att vara nära. Människor. Platser. Upplevelser.
Förnimmelser. Idyller och ett myller av måleriska detaljer. Stadslivet
och landsbygden, fritiden och friheten. Fridfulla gårdsbutiker, skogstokiga cykelterränger och kulturella vandringar. Gör en utflykt med
tåget, ta båten till Alntorps ö eller följ en grusväg ut på landet!
Att leva i Nora är att vara i alla tider. Då, nu och imorgon. Här fanns
järnet och skogen. Nu skapas ny historia, med modern teknik och utvecklade kommunikationer. Den skapas av småföretag, storbolag,
föreningar och byalag, med innovatörer, entreprenörer, handlare och livskonstnärer. Den skapas av
Norabor sedan generationer. Den skapas av nyinflyttade till trakten. Den skapas av alla som vill vara
med och uppleva något nytt.
Någon har beskrivit Nora som besökarens barndomsstad. Någon annan har kallat bygden för en riktig
liten finhåla. Säkert är att livet i Nora är värt att syna närmare. En plats som ligger i tiden. Alltid. På
riktigt.
Texten finns i Noras nya platsvarumärke, N som i Nora. Den har tagits fram i samverkan mellan föreningar, företag, organisationer och enskilda som alla bor och verkar i Nora kommun. Mer om N som i
Nora finns att läsa på nora.se/platsvarumarke. Nora kommun, näringsliv, turism och företagsetablering
står bakom platsvarumärket som symbolen för den gemensamma strävan om ett attraktivt, levande och
expanderande Nora och kommer att bli den samlande symbolen för det framtida Nora.
Lite Norafakta
Vid årsskiftet bodde 10 737 invånare i Nora kommun och det är en minskning med 10 invånare jämfört med förra årets årsskifte. Nora ligger i gränslandet mellan den stora staden och glesbygden och
definieras som pendlarkommun nära större stad i skatte-och bidragssystemet. Minst 40 procent av invånarna pendlar till arbete på annan ort.
Under året startade 34 nya företag och 44 avslutades i kommunen. Totalt finns 814 företag uppdelat på
398 aktiebolag, 327 enskilda firmor och 70 handelsbolag. Stora branscher är industri, bygg- och vård/omsorgsföretag.
Arbetslösa av arbetskraften 15–74 år är på 7,7 procent (7,5 % 2017) vid årets slut, enligt statistiska
centralbyrån (SCB). I riket vid samma tidpunkt är motsvarande siffra 6,3 procent (6,7 % 2017).
För att åstadkomma en positiv befolkningsutveckling krävs kontinuerligt byggande av nya bostäder.
NoraBostäder AB har under 2018 inte färdigställt några nya bostäder. I privat regi har sju småhus färdigställts under året. För framtida befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt krävs kraftfulla och systematiska satsningar på att utveckla kommunen som en allt mer attraktiv bostadsort och som ett allt
mer attraktivt besöks- och turistmål.
I kommunen finns en rad aktörer för trafik och infrastruktur. Gator och vägar sköts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens och Trafikverkets entreprenörer. Enskilda vägföreningar sköter vägar utanför tätorten. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för regelverket och kommunstyrelsen beslutar om samhällsutveckling.
För att kommunen ska utvecklas krävs en förbättring av kommunikationerna till grannkommunerna.
Region Örebro län har tillsammans med Örebro kommun och Nora kommun påtagit sig uppdraget att
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utreda förutsättningarna för att förverkliga Länspendeln, vilket innebär persontrafik med tåg på
sträckan Nora-Örebro. Något beslut i frågan om och när detta ska förverkligas har inte tagits under
året men diskussioner pågår.
Årets medborgarundersökning visar att invånarna i Nora är mycket nöjda med sitt kulturutbud. Räddningstjänst får också plus hos kommuninvånarna medan servicen kring gator och vägar, äldreomsorg,
miljöarbete samt idrotts- och motionsanläggningar är områden där man önskar en förbättring. En nivåhöjning inom renhållning och sophämtning, förskola samt vatten och avlopp har också betydelse för
invånarna. Sammantaget har nöjdheten med Nora kommun ökat något sedan föregående mätning.
Antalet resenärer med m/s Plaskus till Alntorps Ö ökade under sommaren till drygt 20 000. På Nora
camping ökade antalet gäster även i år och utifrån den godkända detaljplanen för området har ett långsiktigt utvecklingsarbete för campingen inletts i samverkan med entreprenören. Under året såldes företaget Dalcamp, arrendator av Trängbo camping, till Sveriges största campingkedja, Nordic Camping &
Resorts.

Befolkningsstrukturen
Diagrammet visar
på Nora kommuns
åldersindelning för
åren 2017–2018
och det är en
minskning med 10
invånare gentemot
31 december 2017.
Den största procentuella ökningen
mellan åren är åldersgruppen 80 år
och äldre och
största minskningen
har skett i åldersgruppen 15–19 år.

684 inv.

80 år --

647 inv.

2 179 inv.

65-79 år

2 168 inv.

681 inv.

60-64 år

692 inv.

1 354 inv.

50-59 år

1 358 inv.

1 253 inv.

40-49 år

1 279 inv.

1 120 inv.

30-39 år

1 088 inv.

1 039 inv.

20-29 år

1 087 inv.

585 inv.

15-19 år

620 inv.

1 842 inv.

0-14 år

1 808 inv.

500 inv. 700 inv.

900 inv. 1 100 inv. 1 300 inv. 1 500 inv. 1 700 inv. 1 900 inv. 2 100 inv. 2 300 inv.
ÅR 2018 NORA

Diagrammet visar
på Nora kommuns
population och dess
andel i respektive
åldersgrupp och i
jämförelse med riket för 2018. Det
man kan utläsa är
att kommunen har
fler äldre 65 år och
äldre än riket proportionellt i förhållande till populationen.

80 år --

ÅR 2017 NORA

5,1%

6,4%
14,8%

65-79 år
60-64 år

20,3%
5,5%

6,3%
12,6%

50-59 år

12,6%
12,7%

40-49 år

11,7%
13,0%

30-39 år

10,4%
13,1%

20-29 år
15-19 år

9,7%
5,5%

5,4%
17,8%

0-14 år
4,0%

17,2%
6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

ÅR 2018 RIKET

5

14,0%

16,0%

ÅR 2018 NORA

18,0%

20,0%

22,0%

Vision och övergripande mål för Nora kommun
Kommunfullmäktiges tidigare antagna vision och övergripande mål för Nora kommun den 13 december 2017 (KF § 124 – dnr KS2017-715).

Nora kommuns vision
Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 13 000 invånare år 2030.

Nora kommuns övergripande mål
Hållbarhet
Långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling, präglad ansvarsfull hushållning och
varsamt bruk av naturen samt av mänskliga och materiella resurser.
• Nora kommuns verksamhet är klimatsmart.
• Nora har en positiv befolkningstillväxt och en gynnsam befolkningsstruktur.
• En ansvarsfull ekonomisk hushållning som skapar utrymme för utvecklingsreformer.
• En offensiv och ansvarstagande strategi som säkerställer att nödvändiga nyinvesteringar genomförs.
Kommentar
Länsstyrelsen har godkänt ansökan från Klimatklivet om fem nya laddningsstolpar i Nora. De kommer
att vara klara för användning senast 31 augusti 2019.
Pilotprojektet om Närtrafik godkändes av Region Örebro län och är nu igång. En utvärdering av projektet kommer att utföras av Region Örebro län.
Livskvalitet
Hög livskvalitet för alla som bor, arbetar och studerar i Nora kommun. Den består av omtanke, delaktighet, god service, meningsfull fritid och möjligheter till livslångt lärande och sysselsättning.
• Noras invånare har tillgång till goda kommunikationsmöjligheter.
• Nora invånare har en rik tillgång till kulturutbud, fritidsaktiviteter och naturupplevelser.
• Nora kommun erbjuder en god och tillgänglig kommunal service för alla Norabor.
• Nora kommuns invånare upplever att de har ett stort inflytande.
Kommentar
Under året har uppbyggnaden av en kommunal kulturskola pågått med anställning av chef och medarbetare samt marknadsföring till elever, föräldrar och lärare. Allaktivitetshusets fas ett har genomförts
och beslut om fas två sker i början av år 2019. Några föreningar och kommunala verksamheter har
flyttat in i Allaktivitetshuset och samtal med flera föreningar, organisationer och kommunala verksamheter pågår. Enligt medborgarundersökningen har nöjdheten inom Nora kommun ökat något sedan föregående mätning.
Attraktivitet
Livskraftigt näringsliv och attraktiv arbetsmarknad, fina boendemiljöer, goda kommunikationer, ett
rikt utbud av kultur-, fritids- och naturupplevelser samt turism året runt i ständig utveckling. Nora
kommun är en god och attraktiv arbetsgivare.
• Nora kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer.
• Kommunen har ett livskraftigt näringsliv och en god arbetsmarknad.
• Nora kommun är välkomnande och trygg.
• Kommunens invånare är stolta och har en stark tro på framtiden.
Kommentar
Nora kommun, i samarbete med näringslivsrådet har tagit fram en strategi och plan för att förbättra näringslivsklimatet. Resultatet i årets ranking har förbättrats i förhållande till tidigare år men placeringen
är fortfarande låg. Ett nytt platsvarumärke togs fram och fastställdes under året i brett samarbete med
Noras näringsliv, föreningsliv, ungdomar och intressegrupper. Kommunen har etablerat sig inom sociala medier med Facebook och Instagramkonto för bättre kommunikation och marknadsföring av kommunen samtidigt som översynen av innehåll och struktur inom extern webb fortsatt.
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Ekonomisk översikt Nora kommun
UTFALL
ÅRSBUDGET AVVIKELSE
Nora kommun redovisade ett RESULTATRÄKNING
118 811 tkr
107 244 tkr
11 567 tkr
positivt resultat på drygt 6,9 Intäkter
Kostnader
-737
640
tkr
-727
585
tkr
-10
055 tkr
mkr, vilket innebär ett budAvskrivningar
-14
338
tkr
-17
980
tkr
3
642
tkr
getöverskott på cirka 5,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
-633 167 tkr -638 321 tkr
5 154 tkr
mkr. Verksamheterna redovisade totalt ett budgetöverSkatteintäkter
486 219 tkr
488 926 tkr
-2 707 tkr
skott på drygt 5,1 mkr. Skat- Generella statsbidrag och utjämning
151 186 tkr
150 451 tkr
735 tkr
teintäkter, generella statsbiFinansiella intäkter
3 943 tkr
2 118 tkr
1 825 tkr
drag och utjämningar redovi- Finansiella kostnader
-1 259 tkr
-1 351 tkr
92 tkr
sar ett budgetöverskridande
RESULTAT
6 922 tkr
1 823 tkr
5 099 tkr
om drygt 1,9 mkr samt finansiella poster redovisade ett överskott gentemot budget om 1,9 mkr.

I stora drag beror resultatet på att anslagen för oförutsedda åtgärder, lönerevision och heltidsresan inte
har ianspråktagits fullt ut samtidigt som integrationsverksamheten kostade mer än vad kommunen erhöll i statsbidrag från Migrationsverket. Hyresökningen för kommunens verksamhetslokaler blev lägre
än budgeterat för året. Verksamhetsköp inom välfärd skola och förskola, främst interkommunala tjänster, bidrar med en positiv budgetavvikelse totalt sett. Välfärdsområdet individ och omsorgsverksamheten har kostat mer än planerat, men under hösten har verksamheterna arbetat med att begränsa budgetöverskridandet. FinansförvaltINVESTERINGAR
UTFALL
BUDGET
AVVIKELSE INVESTERAT
ningens budgetöverskridande har sin Anläggningar
2 766 tkr 14 078 tkr
11 312 tkr
19,6 %
förklaring i avsatta pensionspengar
Inventarier
901 tkr
3 750 tkr
2 849 tkr
24,0 %
för kommunens förtroendevalda.
IT-investeringar
1 869 tkr
2 800 tkr
931 tkr
66,8 %
Gata och vägar
Park och idrott
VA-verksamhet
Återvinning
SUMMA

4 681 tkr
1 565 tkr
6 095 tkr
141 tkr
18 018 tkr

6 450 tkr
1 906 tkr
25 700 tkr
100 tkr
54 784 tkr

1 769 tkr
341 tkr
19 605 tkr
-41 tkr
36 766 tkr

72,6 %

82,1 %
Kommunens investeringsutgifter un23,7 %
der året var 18,0 mkr (32,9 procent
141,0
%
av budgeterade investeringar på
32,9
%
drygt 54,7 mkr). Kolumn ”Investerat” visar på hur mycket som använts av respektive budgetanslaget. Samhällsbyggnadsförbundet har
haft drygt 34,1 mkr av den totala investeringsbudgeten för kommunen och 36,5 procent av investeringsplanerna har genomförts. Avsatta investeringsmedel för Östra stranden och VA-ledningen Nora –
Lindesberg är två stora projekt som inte genomförts enligt investeringsplanen. Nora kommuns verksamheter har använt 26,8 procent av investeringsutrymmet. Två förklaringar till att inte investeringsutrymmet för kommunens verksamheter har använts fullt ut är att arbetet med ishallsbygget och konstgräsplanen avstannat.

Kommunen uppfyllde balanskravet
Enligt kommunallagen ska kommunerna uppfylla balanskravet. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Grundregeln är att kommunen ska återställa ett negativt resultat inom de närmaste
tre åren. Vid ett underskott ska kommunfullmäktige besluta om en särskild åtgärdsplan. Det är bara
om kommunen har synnerliga skäl som kommunfullmäktige kan besluta att inte uppfylla kravet på att
återställa underskottet.
Balanskravsresultatet är årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar är vissa realisationsvinster, vissa realisationsförluster, orealiserade
förluster i värdepapper och orealiserad återföring av förluster i värdepapper. Orealiserad betyder en
förväntad vinst eller förlust, men som inte förverkligats så länge tillgången inte har sålts.
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Kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) är
7,0 mkr och avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med högst ett belopp som mot
svarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen
(1997:614) om kommunal redovisning, som överstiger:
1. En procent av summan av skatteintäkter
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller
2. Två procent av summan av skatteintäkter
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser.

Balanskravsutredning
Årets resultat
Avgår realisationsvinster
Tillkommer/avgår justeringsposter
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Nora kommun kan inte avsätta medel till resultatutjämningsreserven för året i och med att kommunens resultat efter balanskravsjusteringen uppgår
till 6,9 mkr. Det grundas på punkt 2 ovan.

Eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen
2 % av skatter och bidrag
Resultatutjämningsreserven

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

ÅR 2018
6,9 mkr
0,0 mkr
0,0 mkr
6,9 mkr
0,0 mkr
6,9 mkr
ÅR 2018
118,8 Mkr
-737,6 Mkr
0,0 Mkr
-14,3 Mkr
-633,2 Mkr
637,4 Mkr
3,9 Mkr
-1,3 Mkr
6,9 Mkr
-9,2 Mkr
12,7 Mkr
-5,8 Mkr

Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen en möjlighet att, under vissa förutsättningar, reservera delar av ett positivt
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan kommunen sedan använda för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel, och på så sätt möta variationer i konjunkturerna.
Kommunen kan bygga upp en resultatutjämningsreserv inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserven gör
det möjligt att reservera en del av överskottet i goda tider. Därefter kan medlen användas för att täcka underskott vid exempelvis lågkonjunktur. Två krav gäller för disposition ur RUR. Båda kraven ska vara uppfyllda samtidigt:
1.- Förändringen av årets skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga utvecklingen under de senaste tio åren.
2.- Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå ett nollresultat.

Nettokostnader, skatteintäkter och finansnetto
Verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 99,3
procent, jämfört med 97,2 procent år 2017. Det vill säga att skatteintäkterna och generella bidrag är
högre än verksamheternas nettokostnader. Sammantaget ökade verksamheternas nettokostnader med
6,0 procent (35,6 mkr).
Skatteintäkterna är beroende av löne- och sysselsättningsutvecklingen i hela landet. Staten utjämnar
skillnaden mellan kommuner, vilket gör att kommunens skattekraft inte har så stor betydelse för kommunens skatteintäkter i sin helhet. Det utjämningssystem som gäller garanterar alla kommuner 115,0
procent av medelskattekraften i landet. De kommuner som inte når upp till den nivån, bland andra
Nora med en nivå på 92,2 procent, får inkomstutjämningsbidrag från staten.
Noras skatteintäkter och generella statsbidrag var 637,4 mkr. Det innebar en ökning med 3,7 procent
och i kronor räknat med 22,9 mkr från år 2017. Utfallet av skatteintäkter blev 1,9 mkr mindre än kommunen budgeterat. I resultaträkningen ingår ett generellt statsbidrag (så kallade Välfärdsmiljarderna)
om cirka 9,1 mkr avseende stödet från staten gällande nyanlända.
Kommunens finansnetto, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader,
var 2,7 mkr. De finansiella intäkterna består av utdelning från Kommuninvest, borgensavgifter och avkastning på likvida medel. De finansiella kostnaderna består till största delen av räntekostnad på intjänade pensionsförmåner.
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Vid en översättning av nettokostnaden för kommunen relaterat till kommunens skattesats om 22:25
per hundralapp fördelas skattesatsen på följandevis för 2018 års utfall. Det vill säga att 9,16 kronor av
Nora kommuns skattesats går till omsorgsverksamheten i kommunen.

Eget kapital och soliditet
Soliditeten är kommunens eget kapital i förhållande till totala tillgångar, och är ett mått på kommunens
långsiktiga ekonomiska styrka. Lagen om kommunal redovisning innebär att kommunerna ska redovisa pensionsåtaganden enligt den så kallade blandmodellen. Det betyder att endast pensionsåtaganden
intjänade från och med år 1998 ska redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner
intjänade före år 1998 ska inte bokföras som skuld i balansräkningen. I stället redovisas de som ansvarsförbindelse inom linjen.
Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande ligger på 56,8 procent och
med pensionsåtagandet (ansvarsförbindelsen) är soliditeten negativt med 2,2 procent.

Likviditet
De likvida medlen, det
vill säga de tillgångar
kommunen har i kassa
och bank, uppgick vid
årets slut till drygt 124,8
mkr (115,8 mkr 2017).
Kommunen har inte placerat likvida medel under året på annat sätt än
Bergslagens Sparbank.

Pensionsåtaganden
Den kommunala redovisningslagen preciserar hur man ska hantera de pensionsåtaganden som anställda tjänat före år1998. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner från och med år 1998 redovisas i resultaträkningen och skuldförs som avsättning i balansräkningen. Utbetalningen av pensionsförmåner redovisas som kostnad, oavsett när de intjänades. Noras pensionsutbetalningar i år blev drygt 13,4 mkr relaterat mot 14,1 mkr för år 2017. För
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en del av pensionsförpliktelserna har kommunen gjort avsättningar i balansräkningen och en del i ansvarsförbindelsen, enligt blandmodellen.

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet till drygt 716,4 mkr varav 90,0 mkr avser underborgen för derivattransaktioner till Bergslagens Sparbank AB:s, Nordea Bank Finland Abp för NoraBostäder AB och Nora Fastigheter AB. Utnyttjad borgenslimit per den 31 december 2018 uppgick till
drygt 617,4 mkr. Utnyttjade borgenslimiter avser NoraBostäder AB 239,0 mkr, Nora Fastigheter AB
372,0 mkr, Samhällsbyggnadsförbundet 3,3 mkr, förlustansvar för egnahemslån 0,1 mkr samt fyra föreningar 3,0 mkr. Outnyttjad borgenslimiter har NoraBostäder AB 9,0 mkr.

Finansiella mål
För att dels uppfylla balanskravet och dels uppnå en sund och långsiktig ekonomi ska följande finansiella mål eftersträvas:
• Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 0,29 procent år 2018 av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag). Årets resultat på drygt
6,9 mkr innebär 1,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, och därmed uppfylls detta finansiella mål.
• Årets investeringar och amorteringar ska under treårsperioden finansieras av egna medel. Nora
kommun har inte lånat till årets investeringar och uppfyller därmed detta finansiella mål.
• Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. Årets resultat
innebär att verksamhetens nettokostnad är 99,3 procent av skatter och bidrag.
Nora kommun uppfyller balanskravet och kommunens finansiella mål.

Framtiden utifrån ekonomiskt perspektiv
Källa: SKL MakroNytt 2019 Nr 1 – daterad 2019-02-15

Stark arbetsmarknad består men tillväxten blir svag 2019
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket stödjer Sveriges Kommuner och landstings (SKL) bedömning om en fortsatt konjunkturavmattning. Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med SKL:s
relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. Vad som framförallt påverkar svensk
BNP-tillväxt negativt år 2019 är dock den minskning i bostadsbyggande som SKL räknar med. Men
resursutnyttjandet är ännu högt.
Arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande högt. Den starka konjunkturen kommer därför att bestå en tid, speciellt på arbetsmarknaden. I likhet med SKL:s föregående prognos tror man att
det dröjer till år 2020 innan arbetsmarknaden visar mer tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och arbetslösheten stiger.

Blandad utveckling under fjärde kvartalet 2018
Efter att BNP sjönk mellan andra och tredje kvartalet förra året räknade SKL i senaste makroprognos
(publicerad i Ekonomirapporten, december 2018) med att BNP under det fjärde kvartalet åter skulle
stiga. Till stor del bestod nedgången tredje kvartalet av tillfälliga effekter. Inte minst gällde detta fallet
i hushållens konsumtion, i hög grad hänger samman med ett kraftig ras i bilförsäljningen i juli (med
anledning av den nya fordonsbeskattningen bonus malus). Statistiken över bil- och detaljhandelsförsäljningen samt SCB:s månatliga indikator över hushållens konsumtion pekar nu på en svagare konsumtion i slutet av förra året än vad SKL tidigare beräknade. Men SKL gör ännu bedömningen om en
rekyl för BNP under fjärde kvartalet. Såväl SCB:s produktionsvärdeindex som utfall för arbetsmarknaden i slutet av år 2018 ger stöd för denna bild. Men detta är historia nu. Därtill ger denna typ av förloppsanalyser sällan någon särdeles fast utgångspunkt, när man blickar framåt in i år 2019, eftersom
utfallen för såväl faktiska som säsongrensade värden ofta revideras. Huvudpoängerna är att SKL inte
räknar med en fortsatt BNP-nedgång under det fjärde kvartalet, vilket en del spekulerat kring, samt att
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SKL håller det för troligt att BNP-tillväxten på årsbasis blir lägre än tredje kvartalet (1,6 procent).
Publiceringen av BNP-statistiken för det fjärde kvartalet ligger nu bara två veckor bort.

SKL håller fast vid sin BNP-prognos för år 2019
SKL:s prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019
hamnar med denna uppdatering nära 1 procent, liksom tidigare prognos. Detta utgör en stor kontrast
mot de föregående fem åren, när den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent. Den inbromsning som SKL räknar med i år kopplar till såväl utbuds- som efterfrågefaktorer. För det första
bedömer SKL att de senaste årens höga sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften,
dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar (i hög grad har de senaste årens sysselsättningsuppgång gynnats av en växande befolkning). För det andra väntar SKL en
svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan som för exporten. En huvudförklaring för den svagare
inhemska tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som SKL räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP-tillväxten blir år 2019 negativt – en tydlig kontrast till de föregående fem åren när
byggboomen gett extra skjuts till BNP-tillväxten (med omkring 0,5 procentenheter årligen). SKL räknar också med en tydligt svagare ökning för näringslivets övriga investeringar 2019.
Kapacitetsutnyttjandet inom stora delar av tillverkningsindustrin är nu visserligen på riktigt höga nivåer, varför en fortsatt stark investeringsuppgång vore tänkbar – givet att förväntningarna om framtida
efterfrågan vore tillräckligt starka. SKL:s syn är dock att den globala industrikonjunkturen kommer att
fortsätta mattas av, i linje med vad ledande indikatorer nu antyder, samt att en rad osäkerhetsfaktorer
fortsatt kommer att hämma global handel. Den avkylning av investeringstakten SKL räknar med i år
följer alltså inte bara av det lägre bostadsbyggandet, utan också av de försvagade utsikterna för svensk
exportindustri. Den globala prognosen inbegriper en avmattning av BNP-tillväxten i USA, Tyskland
och Kina i år.

Arbetsmarknaden fortsätter att överraska positivt
Arbetskraftsundersökningens (AKU) utfallen för avslutningen av 2018 blev starkare än vad SKL hade
beräknat. AKU-utfallen för januari månad, visar på rekordstark sysselsättningsgrad och oväntat stark
ökning av arbetade timmar. Fortsätter statistiken att visa på en starkare inledning av året finns viss
möjligheten till uppgradering av SKL prognos över sysselsättningen. Den avmattning man räknar med
för arbetsmarknaden helåret 2019 går dock långsamt. Sysselsättningsgraden sjunker endast något under året och den nedgången av antalet sysselsatta som SKL räknar med är blygsam i förhållande till de
senaste två årens stora sysselsättningslyft. Anställningsplanerna i privat sektor är överlag ännu starka
men har på sistone försvagats. Givet en fortsatt sådan inhemsk avmattning, inte minst inom tjänstesektorn, ser SKL även risker på reducering för prognosen över sysselsättningen (och skatteunderlaget).

Ingen real ökning av skatteunderlaget år 2020
Den pågående avmattningen i sysselsättningstillväxten medför att skatteunderlagets reala tillväxt i år
bromsar in, från hög tillväxt i fjol. Nästa år ser skatteunderlagstillväxten ut att helt utebli i reala termer. Lägre antal arbetade timmar samt högre pris- och löneökningstakt leder till den svagaste reala utvecklingen av skatteunderlaget på 16 år. Detta innebär radikalt förändrade förutsättningar för kommuner och landsting jämfört med de senaste åren av konjunkturuppgång. Efter år 2010 har det reala skattunderlaget i genomsnitt vuxit med 1,8 procent per år, nästan dubbelt så mycket som under förra konjunkturcykeln. SKL:s beräkningar för åren 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att ekonomin är i
konjunkturell balans, och sysselsättningen bestäms av demografin. Den ökning av skatteunderlaget
som SKL då beräknar ligger i reala termer nära ett historiskt genomsnitt, ca en procent per år, på basis
av en viss ökning av arbetade timmar samt att priser och löner för kommunsektorns egna kostnader
antas stiga långsammare än timlönerna i ekonomin som helhet.
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Personal- och hälsobokslut
Den personalekonomiska redovisningen syftar till att lyfta fram personalfrågorna som ett komplement
till den traditionella årsredovisningen. Informationen används dels inom kommunen för att göra jämförelser med den egna verksamheten och dels med övriga verksamheter. Därutöver används uppgifterna för jämförelse med övriga kommuner i landet.

Antal anställda
Kommunen hade i december 741 tillsvidareanställda, varav 648 kvinnor och 94 män. Omräknat till
heltid motsvarar det 687 årsarbetare, fördelat på 596,3 kvinnor och 90,9 män. Jämfört med år 2017 är
det en minskning med 3 personer medan antalet årsarbetare är en ökning 0,2 årsarbetare. Till detta tillkommer 6 PAN-anställda (personlig assistans) vilket är en minskning med en person jämfört med
2017. Under året tillsvidareanställdes 6 personer på grund av konverteringsregeln.
Verksamhetsindelning
Kommunchef –
Verksamhetschef
Stöd och service
Tillväxt och utveckling
Omsorgen
Förskolan - Skolan
TOTALT
UPPGIFTER 2017
FÖRÄNDRING

K

Anställda
M Totalt

Fördelning
M
Totalt

1

3

4

0,1 %

0,4 %

50
18
359
218
646
646

20
5
22
45
95
99
-4

70
23
381
263
741
745
-4

6,7 %
2,4 %
48,4 %
29,4 %
87,2 %
86,7 %
0,5 %

2,7 %
9,4 %
0,7 %
3,1 %
3,0 % 51,5 %
6,1 % 35,4 %
12,8 % 100,0 %
13,3 % 100,0 %
-0,5 %

K

I genomsnitt har kommunen haft 63 visstidsanställda medarbetare, vilket motsvarar
53,6 årsarbetare. Det är en minskning med
10,2 årsarbetare i jämförelse med år 2017.
Sammanställningen inkluderar vikariat och
allmän visstidsanställning.

0,5 %

Årsarbetare
K
M Totalt

Snittålder
K
M

Totalt

1,0

3,0

4,0

60 år

53 år

55 år

46,6
17,9
321,5
209,3
596,3
591,0
5,3

19,8
5,0
20,1
43,1
90,9
96,0
-5,1

66,4
22,9
341,6
252,4
687,2
687,0
0,2

49 år
48 år
49 år
48 år
47 år
48 år
-1 år

49 år
53 år
47 år
47 år
47 år
47 år

49 år
49 år
48 år
48 år
47 år
48 år
-1 år

Månadsanställda i genomsnitt per månad
Antal personer
Antal årsarbetare
ÅRLIG FÖRÄNDRING
Antal personer
Antal årsarbetare

ÅR 2018
63
53,6

ÅR 2017
72
63,8

-9
-10,2

3
4,8

Timanställda vikarier i genomsnitt
Antal personer
Antal årsarbetare
Antal timmar
ÅRLIG FÖRÄNDRING
Antal personer
Antal årsarbetare
Antal timmar

ÅR 2018
312
90,2
14 908

ÅR 2017
343
98,7
16 265

-31
-8,5
-1 357

-7
4,0
617

Antalet timanställda medarbetare per månad har
varit 312 personer eller 90,2 årsarbetare. Det är en
minskning med 31 personer eller 8,5 årsarbetare i
jämförelse med år 2017. Den markanta minskningen beror dels på att verksamheterna blivit mer
restriktiva med att ta in timvikarier men också på
att det är stor brist på timvikarier.

Ett led i kommunens personalpolitik är att minska antalet timanställningar, eftersom detta är en oattraktiv anställningsform. Kommunen arbetar redan aktivt med att
öka sysselsättningsgraden för de redan anställda.

Anställnings
trygghet
År 2017
År 2018

Tillsvidare
anställda
64 %
66 %

Månads
anställda
6%
6%

Tim
anställda
30 %
28 %

Inom många av kommunens yrkesgrupper blir konkurrensen om arbetskraften hårdare och kommunen
får svårare att rekrytera till exempel lärare, förskollärare, socialsekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor. Kommunen har under år 2018 påbörjat revidering av befintliga riktlinjer för rekrytering.
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Sysselsättningsgrader
Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i kommunen är 93 procent vilket är en procent mer
än 2017. Männens snitt ligger fortsatt på 97 procent medan kvinnornas har ökat med en procent till 93
procent.
Sysselsättningsgrad
År 2017
År 2018

100 %
K
M
387 88
392 80

Totalt
475
472

90–99 %
K
M Totalt
49 1
50
54 4
58

80–89 %
K
M Totalt
72 4
76
83 4
87

K
91
90

75–79 %
M Totalt
3
94
5
95

25–74 %
K
M Totalt
47 3
50
27 2
29

Nora kommuns vision är att alla ska ha rätt till en heltidsanställning. Detta är viktigt ur flera aspekter;
det ger bland annat möjlighet att klara sin försörjning bättre, samtidigt som jämställdheten mellan
manlig och kvinnlig personal ökar. Genom att erbjuda de anställda en möjlighet till heltidssysselsättning ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare. Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting
har kommit överens om att heltid ska vara norm och fler ska arbeta heltid. Nora kommun har tagit
fram en handlingsplan för heltidstjänstgöring och den planen ska stämmas av årligen fram till 31 maj
2021. Under år 2018 har en arbetsgrupp fortsatt arbetet med heltidsresan och arbetat vidare utifrån
kommunens handlingsplan.

Ålders- och könsfördelning
Av kommunens tillsvidareanställda är 87 procent kvinnor och 13 procent män. Antalet anställda i åldersgrupperna upp till 29 år har Ålders- och könsfördelning
ÅR 2018
ÅR 2017
minskat med två personer seÅldersintervall
K
M
Totalt
K
M
Totalt
dan förra året. Åldersgruppen
Tom 29 år
55
4
59
53
8
61
30–39 år har minskat med fem
30–39 år
117
14
131
121
15
136
personer. Åldersgruppen 40–49 40–49 år
161
35
196
176
34
210
år har minskat med 14 perso50–59 år
201
23
224
196
28
224
ner. Åldersgruppen 50–59 år är 60 år 112
19
131
100
14
114
oförändrad och åldersgruppen
TOTALT
646
95
741
646
99
745
60 år och äldre har ökat med 17
personer. Medelåldern i kommunen är 47 år.

Pensioner
Till och med år 2023 kommer 101 tillsvidareanställda medarbetare uppnå 65 års ålder, bl.a. 12 förskollärare, 11 lärare, 25 undersköterskor, 6 vårdare/vårdbiträden.

Personalomsättning
Under januari till och med december 2018
avslutade totalt 103 personer sin anställning i Nora kommun. Det är 23 personer
mer än föregående år. Ökningen beror på
att fler har gått i pension jämfört med år
2017 och att kommunen under år 2018
sade upp arbetstagare på grund av arbetsbrist inom integrationsenheten.

Personalomsättning
På grund av:
Ålderspension
Egen uppsägning
Annan anledning
Arbetsbrist
Avliden
TOTALT

K
22
48
9
3
1
83

ÅR 2018
M
S:A
2
24
11
59
3
12
4
7
0
1
20 103

K
13
50
11
1
1
76

ÅR 2017
M
4
8
1
0
0
13

S:A
17
58
12
1
1
89

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under året var 5,6 procent, jämfört med 6,5 procent år 2017. Av den totala
sjukfrånvaron utgjorde 78 procent korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro upp till 60 dagar), vilket är en ökning
från föregående år med 15 procent. Långtidsfrånvaron har däremot minskat, från att ha utgjort 37 procent utav den totala sjukfrånvaron år 2017, till 22 procent år 2018.
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid
Andel tid med långtidsfrånvaro (> 60 dagar) /total sjukfrånvaro
Andel tid med korttidsfrånvaro (<60 dagar) /total sjukfrånvaro
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ÅR 2018 ÅR 2017
5,6
6,5
22,0
37,0
78,0
63,0

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro - kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid
Total sjukfrånvaro - män/sammanlagd ordinarie arbetstid
Total sjukfrånvaro t.o.m. 29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen
Total sjukfrånvaro 30–49 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen
Total sjukfrånvaro fr.o.m. 50 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen

ÅR 2018 ÅR 2017
6,0
6,9
1,5
4,2
1,2
5,2
2,1
6,2
7,9
6,9

Arbetsmiljö och utbildning
Utbildning
Under år 2018 genomfördes en brandskyddsutbildning. Utbildningen vände sig till all personal och
tanken är att påfyllnad av kunskaper inom detta område ska ske ungefär vart femte år.
Vid två tillfällen under året har det anordnats en internutbildning i praktisk och systematisk arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.
Under år 2018 har HR-avdelningen erbjudit internutbildning till alla chefer inom områdena allmänna
bestämmelser, rekrytering och rehabilitering. Syftet är att stärka cheferna i det dagliga arbetet i rollen
som chef och ledare.
HR-avdelningen har tillsammans med de fackliga företrädarna påbörjat arbetet med att ta fram ett
samverkansavtal. Syftet med avtalet är att skapa delaktighet som främjar hälsa och ökar engagemanget
för verksamheten, vilket i sin tur bidrar till bra beslut och bättre verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljöoch hälsoarbete minskar ohälsa och förhindrar arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom.
Friskvårdskuponger
Kommunen erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag om 1 000 kr/år att användas enligt Skattemyndighetens förteckning över godkända aktiviteter för att förebygga och stärka hälsa och välbefinnande.
Totalt har 870 personer erbjudits friskvårdsbidraget och av dessa har 532 använt sig av möjligheten.

Personalföreningen
Personalföreningen har cirka 470 medlemmar. Föreningen erbjöd en mängd aktiviteter, bland annat
cykelutflykt, teater, badminton, bussutflykter samt Kommunflåset.

Arbetsskador och tillbud
Under året har 27 arbetsskadeanmälningar inkommit till HR-avdelningen. Arbetsskadorna avser
främst olycksfall så som snubbel- och halkolyckor samt utfall från brukare.
Utöver arbetsskadeanmälningarna har 34 tillbudsrapporter inkommit till HR-avdelningen. Majoriteten
av tillbudsanmälningarna handlar om hot och våld i form av aggressivt beteende hos brukare. Tillbudsanmälningarna gäller också stress då vikarier inte kunnat tillsättas samt fysisk arbetsmiljö kopplad
till luft och halkrisk.
I chefernas arbetsmiljöansvar ingår att analysera arbetsskadorna och tillbuden och dessa tas upp på arbetsplatsträffar tillsammans med medarbetarna för att förbygga framtida olycksfall.
Definitioner
Tillsvidareanställd: Personal vars anställning inte är tidsbegränsad
Visstidsanställd: Anställning för en förutbestämd, tidsbegränsad period
Antal anställda: Tillsvidareanställda personer med månadsanställning vid mättillfället
Antal deltidsanställda: Personer med månadsanställning som har en fastställd arbetstid
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden: Den totala sjukfrånvaron i procent av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, inklusive timavlönade under mätperioden
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT

NOT
1
2
3

KONCERN
ÅR 2018
169 819 tkr
-753 351 tkr
-48 114 tkr
-631 646 tkr

KONCERN
ÅR 2017
188 705 tkr
-736 764 tkr
-36 601 tkr
-584 660 tkr

KOMMUN
ÅR 2018
118 811 tkr
-737 640 tkr
-14 338 tkr
-633 167 tkr

KOMMUN
ÅR 2017
140 448 tkr
-723 314 tkr
-14 706 tkr
-597 572 tkr

4
5
6
7
8

486 219 tkr
151 186 tkr
1 892 tkr
-10 260 tkr
-2 609 tkr

475 910 tkr
138 591 tkr
959 tkr
-10 440 tkr
20 360 tkr

486 219 tkr
151 186 tkr
3 943 tkr
-1 259 tkr
6 922 tkr

475 910 tkr
138 591 tkr
2 997 tkr
-1 069 tkr
18 857 tkr

Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
DELSUMMA

NOT

9

Minskning/Ökning varulager
Minskning/Ökning kundfordringar
Minskning/Ökning övriga kortfristiga fordringar
Minskning/Ökning leverantörsskulder
Minskning/Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Amortering av finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
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ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

KONCERN
ÅR 2018

KONCERN
ÅR 2017

KOMMUN
ÅR 2018

KOMMUN
ÅR 2017

-2 609 tkr
48 116 tkr
10 603 tkr
56 110 tkr

20 360 tkr
36 601 tkr
8 019 tkr
64 980 tkr

6 922 tkr
14 338 tkr
11 420 tkr
32 680 tkr

18 857 tkr
14 706 tkr
7 538 tkr
41 101 tkr

2 390 tkr
-2 640 tkr
-7 424 tkr
14 109 tkr
-3 179 tkr
59 366 tkr

620 tkr
-3 056 tkr
34 206 tkr
-5 474 tkr
-14 255 tkr
77 021 tkr

2 390 tkr
-2 905 tkr
-8 389 tkr
12 107 tkr
2 549 tkr
38 432 tkr

620 tkr
-979 tkr
31 679 tkr
-2 453 tkr
-11 678 tkr
58 290 tkr

-35 955 tkr
1 466 tkr
0 tkr
101 tkr
-34 388 tkr

-45 591 tkr
2 988 tkr
-42 tkr
151 tkr
-42 494 tkr

-18 018 tkr
536 tkr
-12 000 tkr
105 tkr
-29 377 tkr

-29 034 tkr
510 tkr
-42 tkr
115 tkr
-28 451 tkr

24 978 tkr
151 635 tkr
176 613 tkr

34 527 tkr
117 109 tkr
151 636 tkr

9 055 tkr
115 794 tkr
124 849 tkr

29 839 tkr
85 955 tkr
115 794 tkr

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavande,
kortfristiga finansiella placeringar.
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Balansräkning
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsmark mm
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

KONCERN
ÅR 2018

KONCERN
ÅR 2017

KOMMUN
ÅR 2018

KOMMUN
ÅR 2017

647 584 tkr
22 787 tkr
202 tkr
2 495 tkr
11 279 tkr
684 347 tkr

722 290 tkr
25 367 tkr
259 tkr
2 212 tkr
11 180 tkr
761 308 tkr

149 947 tkr
20 705 tkr
202 tkr
0 tkr
79 398 tkr
250 252 tkr

144 398 tkr
22 732 tkr
259 tkr
321 tkr
67 503 tkr
235 213 tkr

2 421 tkr
51 394 tkr
176 613 tkr
230 428 tkr

4 811 tkr
42 858 tkr
151 636 tkr
199 305 tkr

2 421 tkr
45 216 tkr
124 849 tkr
172 486 tkr

4 811 tkr
33 922 tkr
115 794 tkr
154 527 tkr

914 775 tkr

960 613 tkr

422 738 tkr

389 740 tkr
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-2 609 tkr
7 000 tkr
115 780 tkr
120 171 tkr

20 360 tkr
7 000 tkr
159 784 tkr
187 144 tkr

6 922 tkr
7 000 tkr
226 140 tkr
240 062 tkr

18 857 tkr
7 000 tkr
207 283 tkr
233 140 tkr

20

64 524 tkr
1 095 tkr

53 104 tkr
983 tkr

64 524 tkr
0 tkr

53 104 tkr
0 tkr

591 000 tkr
137 985 tkr
794 604 tkr

591 000 tkr
128 382 tkr
773 469 tkr

0 tkr
118 152 tkr
182 676 tkr

0 tkr
103 496 tkr
156 600 tkr

914 775 tkr

960 613 tkr

422 738 tkr

389 740 tkr

249 283 tkr
0 tkr
6 422 tkr

258 122 tkr
172 tkr
6 704 tkr

249 283 tkr
0 tkr
617 442 tkr

258 122 tkr
0 tkr
617 704 tkr

NOT

12
13
14
15
16

17
18

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa avsättningar och skulder
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SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder
och avsättningar
Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden

22
23

16

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Kommunen
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Statliga driftbidrag
EU-bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Ersättning från Försäkringskassan
Övriga intäkter
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

4 520 tkr
21 659 tkr
11 295 tkr
63 889 tkr
420 tkr
3 048 tkr
10 765 tkr
3 215 tkr
118 811 tkr

3 155 tkr
21 686 tkr
11 991 tkr
90 583 tkr
119 tkr
3 053 tkr
7 311 tkr
2 550 tkr
140 448 tkr

Kommentar - Not 1
Intäktsförändringen grundas på minskade riktade statsbidrag för nyanlända 2018 och i 2017 års resultat ingick
överförda riktade statsbidrag för nyanlända från 2016.
Not 2 Verksamhetens kostnader
Kommunen
Personalkostnad
Pensionskostnader
Verksamhetsköp
Lokal- och markhyra
Bränsle, energi, vatten, övriga fastighetskostnader
Lämnade bidrag
Försörjningsstöd
Telefoni och IT-kommunikation
Livsmedelskostnader
Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistent
Övriga kostnader
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

414 559 tkr
37 148 tkr
149 870 tkr
54 037 tkr
3 859 tkr
2 765 tkr
11 655 tkr
10 182 tkr
10 844 tkr
6 371 tkr
36 350 tkr
737 640 tkr

404 215 tkr
30 775 tkr
152 236 tkr
52 942 tkr
3 806 tkr
4 678 tkr
11 742 tkr
7 596 tkr
11 096 tkr
6 946 tkr
37 282 tkr
723 314 tkr

Kommentar - Not 2
Ökade personal- och pensionskostnader bidrar till kostnadsökningen gentemot 2017.
Not 3 Avskrivningar
Kommunen
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Maskiner och inventarier
Förbättringsutgift förhyrd fastighet
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

860 tkr
1 682 tkr
4 628 tkr
7 111 tkr
57 tkr
14 338 tkr

716 tkr
2 649 tkr
4 228 tkr
7 056 tkr
57 tkr
14 706 tkr

Not 4 Skatteintäkter
Kommunen
Allmän kommunalskatt
Slutavräkning innevarande år
Slutavräkning föregående år
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

488 443 tkr
-659 tkr
-1 565 tkr
486 219 tkr

477 079 tkr
-2 173 tkr
1 004 tkr
475 910 tkr
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Not 5 Generella statsbidrag
Kommunen
Inkomstutjämningsbidrag
Regleringsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Regleringsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsavgift
Välfärdsmiljard
SUMMA
Not 6 Finansiella intäkter
Kommunen
Räntor på likvida medel
Räntor på reversfordringar
Övriga finansiella intäkter
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

108 142 tkr
1 689 tkr
23 429 tkr
0 tkr
11 739 tkr
-662 tkr
6 849 tkr
151 186 tkr

105 257 tkr
0 tkr
20 717 tkr
-104 tkr
8 615 tkr
-2 702 tkr
6 808 tkr
138 591 tkr

ÅR 2018

ÅR 2017

23 tkr
1 851 tkr
2 069 tkr
3 943 tkr

21 tkr
907 tkr
2 069 tkr
2 997 tkr

Kommentar - Not 6
Finansiella intäktsökningen har sin förklaring i Kommuninvests positiva resultat för 2017 innebar en överskottsutbetalning till kommunen om 1,8 mkr under 2018.
Not 7 Finansiella kostnader
Kommunen
Räntor på anläggningslån o övrigt
Ränta på pensionsavsättningar
SUMMA

ÅR 2018

Not 8 Kommunallagens balanskrav - Nora kommun
Kommunen
Årets resultat enligt resultaträkning
-Avgår realisationsvinster
Justerat resultat

ÅR 2018

Not 9 Ej likviditetspåverkande poster
Koncernen
Nora Kommun
NoraBostäder AB
Nora Fastigheter AB
SUMMA

ÅR 2018

22 tkr
1 237 tkr
1 259 tkr

6 922 tkr
0 tkr
6 922 tkr

Kommunen
Nedskrivningar
Avsatt till pensioner - Anställda
Avsatt till pensioner - Förtroendevalda
Övriga avsättningar
Realisationsvinster/Förluster
SUMMA

ÅR 2017
7 tkr
1 062 tkr
1 069 tkr
ÅR 2017
18 857 tkr
0 tkr
18 857 tkr
ÅR 2017

11 420 tkr
-337 tkr
-480 tkr
10 603 tkr

7 538 tkr
396 tkr
85 tkr
8 019 tkr

0 tkr
6 148 tkr
5 272 tkr
0 tkr
0 tkr
11 420 tkr

4 309 tkr
3 229 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
7 538 tkr

Kommentar - Not 9
NoraBostäder AB och Nora fastigheter AB har omklassificerat vissa anläggningar under året, varvid beloppen
inte är likviditetspåverkande i kassaflödesanalysen. Nora kommun har avsatt pensionsmedel enligt KPA:s beräkningar inklusive pensionsmedel för förtroendevalda.
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Not 10 Investering i anläggningstillgångar
Koncernen
Nora Kommun
NoraBostäder AB
Nora Fastigheter AB
Koncernmässig överlåtelse
SUMMA
Kommunen
Investering i mark, byggnader och teknisk anläggning
Investering i maskiner och inventarier
Förändringar i pågående investeringar
Påverkan på likvida medelfinansiering
Not 11 Investering i finansiella tillgångar
Kommunen
Aktier i Inera AB
Aktieägartillskott till Nora Fastigheter AB
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

18 018 tkr
7 025 tkr
10 912 tkr
0 tkr
35 955 tkr

29 034 tkr
8 628 tkr
7 929 tkr
0 tkr
45 591 tkr

13 002 tkr
5 016 tkr
0 tkr
18 018 tkr

21 331 tkr
7 986 tkr
-283 tkr
29 034 tkr

ÅR 2018

ÅR 2017

0 tkr
-12 000 tkr
-12 000 tkr

-42 tkr
0 tkr
-42 tkr

Kommentar - Not 11
Nora kommun har gett Nora Fastigheter AB ett ägartillskott föranlett av nedskrivning av nuvarande Karlsängskolan och dess planerade nybyggnation.
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Koncernen
Bokförda värden
Nora kommun
NoraBostäder AB
Nora Fastigheter AB
Koncernmässig justering
SUMMA

ÅR 2018

Kommunen
Ackumulerat anskaffningsvärden
Ingående balans
Nyanskaffningar
Omklassificering
Avyttringar/utrangeringar
Utgående balans
Ackumulerad avskrivningar/nedskrivning
Ingående balans
Årets avskrivningar enl. plan
Omklassificering
Avyttringar/utrangeringar
Utgående balans
BOKFÖRT VÄRDE
Bokfört värde fördelat per fastighetskategori:
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Exploateringsmark
SUMMA

ÅR 2017

149 947 tkr
250 551 tkr
350 035 tkr
-102 949 tkr
647 584 tkr

144 398 tkr
253 335 tkr
363 254 tkr
-38 697 tkr
722 290 tkr

253 426 tkr
13 002 tkr
833 tkr
0 tkr
267 261 tkr

240 048 tkr
21 331 tkr
-3 149 tkr
-4 804 tkr
253 426 tkr

-109 028 tkr
-7 170 tkr
-1 116 tkr
0 tkr
-117 314 tkr
149 947 tkr

-103 007 tkr
-7 593 tkr
1 572 tkr
0 tkr
-109 028 tkr
144 398 tkr

2 767 tkr
62 593 tkr
77 245 tkr
5 623 tkr
1 719 tkr
149 947 tkr

2 991 tkr
58 512 tkr
76 590 tkr
4 586 tkr
1 719 tkr
144 398 tkr

Kommentar - Not 12
Omklassificeringen grundas på att kommunens VA och renhållningsanläggningar följer Samhällsbyggnadsförbundets komponentavskrivningsplan. Nora fastigheter AB och NoraBostäder AB har skrivit upp sina tillgångar
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avseende byggnader och mark med drygt 64,2 mkr totalt. Förändringen gentemot 2017 års redovisade uppskrivningen i koncernen är det en ökning med drygt 64,2 mkr varvid det regleras i koncernredovisningen. Detta grundas på att i kommuner är det uppskrivningsförbud på materiella anläggningstillgångar.
Not 13 Maskiner och inventarier
Koncernen
Bokförda värden
Nora kommun
NoraBostäder AB
Nora Fastigheter AB
SUMMA
Kommunen
Ackumulerat anskaffningsvärden
Ingående balans
Nyanskaffningar
Omklassificering
Avyttringar/utrangeringar
Utgående balans
Ackumulerad avskrivningar/nedskrivning
Ingående balans
Årets avskrivningar enligt plan
Omklassificering
Avyttringar/utrangeringar
Utgående balans
BOKFÖRT VÄRDE

ÅR 2018

ÅR 2017

20 705 tkr
422 tkr
1 660 tkr
22 787 tkr

22 732 tkr
643 tkr
1 992 tkr
25 367 tkr

89 183 tkr
5 016 tkr
-1 351 tkr
0 tkr
92 848 tkr

81 620 tkr
7 986 tkr
3 099 tkr
-3 522 tkr
89 183 tkr

-66 451 tkr
-7 111 tkr
1 419 tkr
0 tkr
-72 143 tkr
20 705 tkr

-61 353 tkr
-7 055 tkr
-1 550 tkr
3 507 tkr
-66 451 tkr
22 732 tkr

Kommentar - Not 13
Omklassificeringen grundas på att kommunen följer Samhällsbyggnadsförbundets komponentavskrivningsplan.
Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Kommunen
Ackumulerat anskaffningsvärden
Ingående balans
Omklassificering
Nyanskaffningar
Utgående balans
Ackumulerad avskrivningar/nedskrivning
Ingående balans
Omklassificering
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående balans
BOKFÖRT VÄRDE

ÅR 2018
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ÅR 2017

6 795 tkr
0 tkr
0 tkr
6 795 tkr

6 745 tkr
50 tkr
0 tkr
6 795 tkr

-6 536 tkr
0 tkr
-57 tkr
-6 593 tkr
202 tkr

-6 456 tkr
-22 tkr
-58 tkr
-6 536 tkr
259 tkr

Not 15 Pågående investeringar
Koncernen
Bokförda värden
Nora kommun
NoraBostäder AB
Nora Fastigheter AB
SUMMA

ÅR 2018

0 tkr
2 208 tkr
287 tkr
2 495 tkr

321 tkr
1 241 tkr
650 tkr
2 212 tkr

Ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans

2 212 tkr
17 873 tkr
-17 590 tkr
2 495 tkr

35 381 tkr
13 594 tkr
-46 763 tkr
2 212 tkr

Kommunen
Ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans

321 tkr
0 tkr
-321 tkr
0 tkr

604 tkr
76 tkr
-359 tkr
321 tkr

Not 16 Finansiella anläggningstillgång
Kommunen
Aktier
Nora Rådhus AB
NoraBostäder AB
Nora Fastigheter AB
Inera AB
Kommentus Gruppen AB
Andelar
Kommuninvest i Sverige AB
Stiftelsen för fritidsområde i Örebro län
Nora Företagshälsovårdscentral
Musik för Örebro län
Bostadsrätter
Linåkern
Violen
Utlämnade lån till
Kommuninvest Förlagslån
Nerikes Brandkår
Gyttorps Ridklubb
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

ÅR 2017

200 tkr
31 883 tkr
36 460 tkr
42 tkr
1 tkr

200 tkr
31 883 tkr
24 460 tkr
42 tkr
1 tkr

9 317 tkr
16 tkr
10 tkr
5 tkr

9 317 tkr
16 tkr
10 tkr
5 tkr

24 tkr
40 tkr

24 tkr
40 tkr

1 300 tkr
0 tkr
100 tkr
79 398 tkr

1 300 tkr
5 tkr
200 tkr
67 503 tkr

Kommentar - Not 16
Nora kommun har gett Nora Fastigheter AB ett ägartillskott föranlett av nedskrivning av nuvarande Karlsängskolan och dess planerade nybyggnation.
Not 17 Kortfristiga fordringar
Kommunen
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Övrigt
Interimsfordringar
Fastighetsavgift
SUMMA
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ÅR 2018

ÅR 2017

5 713 tkr
9 659 tkr
548 tkr
14 015 tkr
15 281 tkr
45 216 tkr

2 808 tkr
9 368 tkr
201 tkr
9 377 tkr
12 168 tkr
33 922 tkr

Not 18 Likvida medel
Kommunen
Kassa
Bank
SUMMA
Beviljad checkkredit

ÅR 2018

ÅR 2017

15 tkr
124 834 tkr
124 849 tkr
27 000 tkr

13 tkr
115 781 tkr
115 794 tkr
27 000 tkr

Not 19 Eget kapital
Koncernen
Ingående balans
Uppskrivning andelar Kommuninvest i Nora Kommun
Uppskrivning av bolagens byggnader och mark
Uppskjuten skatt på årets resultat NoraBostäder AB
Fusionsförlust i Nora Bostäder AB
Årets resultat
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

187 144 tkr
0 tkr
-64 252 tkr
-112 tkr
0 tkr
-2 609 tkr
120 171 tkr

162 043 tkr
4 825 tkr
0 tkr
0 tkr
-84 tkr
20 360 tkr
187 144 tkr

Kommunen
Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning
Uppskrivning av andelar i Kommuninvest
Årets resultat
SUMMA
Varav resultatutjämningsreserv
Varav konjunktur- och strukturbuffert

233 140 tkr
0 tkr
6 922 tkr
240 062 tkr
7 000 tkr
28 000 tkr

209 458 tkr
4 825 tkr
18 857 tkr
233 140 tkr
7 000 tkr
28 000 tkr

Kommentar - Not 19
Nora fastigheter AB och NoraBostäder AB har skrivit upp sina tillgångar avseende byggnader och mark med
drygt 64,2 mkr totalt. Förändringen gentemot 2017 års redovisade uppskrivningen i koncernen innebär en ökning
med drygt 64,2 mkr varvid det regleras i koncernredovisningen. Detta grundas på att i kommuner är det uppskrivningsförbud på materiella anläggningstillgångar.
Kommunen andelar i Kommuninvest rättades upp i 2017 års bokslut till 9 317 tkr, varav uppskrivningsfondsandelar är 4 825 tkr, i enlighet med kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.
Not 20 Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser
Kommunen
Förmånsbestämd pension
Särskild avtalspension
Avsättning för särskild löneskatt på pensionskostnaderna
Förtroendevalda
Förmånsbestämd pension - Förtroendevalda
Avsättning för särskild löneskatt på pensionskostnaderna
Summa avsatt till pensioner

ÅR 2018

Ingående avsättningar
Nya förpliktelser under året
Varav
Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas avsättning
Ränte- och beloppsuppräkningar
Övrigt
Pensionsutbetalningar
Förändringar av löneskatt
Utgående avsättningar
Aktualiseringsgrad
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ÅR 2017

47 684 tkr
0 tkr
11 568 tkr

42 250 tkr
486 tkr
10 368 tkr

4 243 tkr
1 029 tkr
64 524 tkr

0 tkr
0 tkr
53 104 tkr

53 104 tkr
11 178 tkr

49 875 tkr
4 451 tkr

10 581 tkr
1 122 tkr
-525 tkr
-1 987 tkr
2 229 tkr
64 524 tkr

3 395 tkr
1 063 tkr
-7 tkr
-1 852 tkr
630 tkr
53 104 tkr

97 %

97 %

Not 21 Kortfristiga skulder
Kommunen
Leverantörsskulder
Nora Rådhus AB
Samhällsbyggnad Bergslagen
Avräkning VA-kollektivet
Avräkning Renhållningskollektivet
Mervärdesskatt
Personalens källskatt
Semesterlöneskuld
RFV-avgifter
Särskild löneskatt
Upplupen pensionskostnad, individuell del
Slutavräkning kommunalskatt
Interimsskulder
Övrigt
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

42 543 tkr
200 tkr
5 969 tkr
2 136 tkr
2 174 tkr
668 tkr
6 887 tkr
23 287 tkr
8 160 tkr
3 184 tkr
13 123 tkr
4 397 tkr
4 991 tkr
433 tkr
118 152 tkr

30 436 tkr
200 tkr
2 430 tkr
3 189 tkr
2 954 tkr
305 tkr
6 289 tkr
22 414 tkr
7 547 tkr
3 259 tkr
13 432 tkr
3 767 tkr
7 038 tkr
236 tkr
103 496 tkr

Kommentar - Not 21
VA-kollektivets fond har minskat med 1 053 tkr och renhållningskollektivets fond med 780 tkr. VA-processerna
på Samhällsbyggnad Bergslagen har möjlighet att balansera sitt driftresultat mot kollektivet via VA-fonderna.
Då det under ett antal år har varit svårt att få fram projektering och bygghandlingar i tid på grund av en överhettad konsultmarknad har det varit svårt att genomföra de projekt som förbundet har planerat. Detsamma gäller
renhållningsfonden, varvid taxekollektivet överskott fonderas och utnyttjas när det behövs vid investeringar.
Not 22 Pensionsförpliktelser
Kommunen
Personal
Pensionsrättigheter intjänade före 1997-12-31
Särskild löneskatt på pensionsrättigheter
Förtroendevalda
Pensionsrättigheter intjänade före 1997-12-31
Särskild löneskatt på pensionsrättigheter
Summa pensionsrättigheter inkl. löneskatt
Ingående ansvarsförbindelse pensionsåtagande
Aktualiseringar
Ränte- och beloppsuppräkningar
Övrigt
Årets utbetalningar
Förändringar av löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse pensionsåtagande

ÅR 2018

ÅR 2017

198 840 tkr
48 239 tkr

207 727 tkr
50 395 tkr

1 774 tkr
430 tkr
249 283 tkr

0 tkr
0 tkr
258 122 tkr

258 122 tkr
1 728 tkr
4 593 tkr
-2 106 tkr
-11 328 tkr
-1 726 tkr
249 283 tkr

268 045 tkr
-1 151 tkr
6 249 tkr
-1 191 tkr
-11 893 tkr
-1 937 tkr
258 122 tkr

97 %

97 %

Aktualiseringsgrad
Not 23 Borgensåtaganden
Kommunen
Borgensåtaganden kommunägda företag
Borgens- och förlustansvar, egna hem
Övriga borgensåtaganden
SUMMA

ÅR 2018

ÅR 2017

614 330 tkr
86 tkr
3 026 tkr
617 442 tkr

614 330 tkr
90 tkr
3 284 tkr
617 704 tkr

Åtagandebesked - Kommuninvest
Nora kommun har i februari 1993, § 16 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och
landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska förening har
ingått likalydande borgensförbindelser.
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Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvests ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nora kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser
till cirka 404 804 mkr och totala tillgångar till cirka 406 323 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till drygt 628 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till cirka 632
mkr.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Redovisningen omfattar de helägda bolagen Nora Rådhus AB (vilande), NoraBostäder AB och Nora Fastigheter AB. Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive företag samt mellan de olika företagen. Sålunda har interna kostnader och interna intäkter samt interna skuld- och fordringsposter eliminerats. Vid upprättandet av koncernredovisningen har kommunens (moderbolagets)
redovisningsprinciper varit vägledande. Någon justering för olikheter i avskrivningsprinciper har dock
inte gjorts, utan respektive företags principer är i detta sammanhang rådande. Obeskattade reserver i
företagen har tillförts koncernens eget kapital.
• Statsbidrag är periodiserade till den period då kostnaden uppstått och som bidragen är avsedda att täcka.
• Löner och löneförmåner redovisas enligt kontantprincipen.
• Semesterlöneskuldens förändring till anställda ingår i posten ”verksamhetens nettokostnader”.
• Sociala avgifter är bokförda i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband
med löneredovisningen.
• Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde och görs för den beräknade nyttjanderätten med linjär avskrivning. Komponentavskrivning tillämpas fullt ut i
koncernen. Följande avskrivningar tillämpas i kommunen: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 33 samt
50 år.
• Skatteintäkter har periodiserats enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilket innebär att skatteintäkter består av preliminära månatliga inbetalningar, prognos för slutavräkning för det aktuella året samt skillnad mellan slutlig taxering och prognos
föregående år. Skatteintäkternas omfattning utgår från SKL:s decemberprognos.
• Kostnadsräntor som tillhör redovisningsåret, men som betalats efter årsskiftet, redovisas som
skuld i bokslutet.
• Kapitalkostnader är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivning. Internräntan
beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen under året var 1,5 procent. Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. För avskrivningar tillämpas
linjär metod.
• Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, är i huvudsak fordringsförda och tillgodogjorda årets redovisning.
• Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, är i huvudsak skuldbokförda och belastar verksamhetsårets redovisning.
• Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden. Avskrivningar sker således inte på
tillgångarnas bidragsfinansierade del. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras.
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•
•
•

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp är bokförda som investeringsbidrag och inte som
driftintäkt.
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar i balansräkningen.
Pensionsskulden är skuldförd enligt den så kallade blandade modellen, vilket rekommenderas
från Rådet för kommunal redovisning. Innebörden är att endast pensioner intjänande från och
med räkenskapsåret 1998 redovisas som skuld. Pensioner intjänade före år 1998 tas inte upp
som skuld i balansräkningen, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Belopp upptagna under avsättningar och ansvarsförbindelser inkluderar särskild löneskatt på intjänade
pensioner. I samband med detta bokslut har kommunen avsatt pensionsmedel för förtroendevalda samt inkluderat förtroendevalda och dess pensionsskuld i ansvarsförbindelsen.

Driftredovisning
Kommunen gör ett positivt resultat på drygt 6,9 mkr, vilket är
cirka 5,1 mkr bättre än budgeterat.

OMRÅDESINDELNING - NETTO
Politisk ledning
Kommunstyrelsen
Gemensamma kostnader
Administration
Fastighet och kostverksamhet
Teknisk verksamhet/Bygg
Kultur- o Fritidsverksamhet
Förskoleverksamhet
Fritidshem
Grundskola
Gymnasium
Hemtjänst
Särskilt Boende
Funktionsstöd
Individ- o Familjeomsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Integrations verksamhet
Finansförvaltningen
SUMMA

UTFALL
3 133 tkr
3 861 tkr
13 668 tkr
35 508 tkr
2 334 tkr
23 837 tkr
28 193 tkr
63 441 tkr
13 508 tkr
118 691 tkr
48 101 tkr
53 247 tkr
98 739 tkr
54 725 tkr
44 342 tkr
2 721 tkr
7 031 tkr
-622 002 tkr
-6 922 tkr

ÅRSBUDGET
3 660 tkr
12 028 tkr
14 661 tkr
40 458 tkr
4 912 tkr
23 023 tkr
30 522 tkr
66 241 tkr
13 602 tkr
125 395 tkr
46 674 tkr
49 425 tkr
95 955 tkr
54 234 tkr
38 631 tkr
2 857 tkr
-38 tkr
-624 063 tkr
-1 823 tkr

AVVIKELSE
-527 tkr
-8 167 tkr
-993 tkr
-4 950 tkr
-2 578 tkr
814 tkr
-2 329 tkr
-2 800 tkr
-94 tkr
-6 704 tkr
1 427 tkr
3 822 tkr
2 784 tkr
491 tkr
5 711 tkr
-136 tkr
7 069 tkr
2 061 tkr
-5 099 tkr

I stora drag beror resultatet på
att anslagen för oförutsedda åtgärder, lönerevision och heltidsresan inte ianspråktagits fullt ut
och att integrationsverksamheten
kostade mer än vad kommunen
erhöll i statsbidrag från Migrationsverket. Hyresökningen för
kommunens verksamhetslokaler
blev lägre än budgeterat för året.
Verksamhetsköp inom välfärd
skola och förskola, främst interkommunala tjänster, bidrar med
en positiv budgetavvikelse totalt
sett. Välfärdsområdet individ
och omsorgsverksamheten är det område som har kostat mer än planerat, men under hösten har verksamheterna arbetat med att begränsa budgetöverskridandet. Finansförvaltningens budgetöverskridande
har sin förklaring i avsatta pensionspengar
för kommunens förtroendevalda. De ekonomiska utfallen
kommenteras under
respektive områdesinformation, nedan.
Av kommunens totala
budgetöverskott är
12,7 mkr av engångskaraktär. Det är
budgetanslagen för
oförutsedda åtgärder
på totalt 4,2 mkr, lönerevision om 2,3
mkr, heltidsresan på
2,2 mkr, konstgräsplanen på 2,2 mkr samt Kommuninvests utbetalning av 2017 års resultat med 1,8
mkr.
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Diagrammet ovan visar på fördelningen av kommunens kostnader per verksamhetsområde under året.

Kommunfullmäktige
Inom detta område redovisas kommunfullmäktige, valnämnd, förmyndare och kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och antalet mandat uppgår till 35.
Valnämnden ska genomföra val till riksdag, kommunfullmäktige, landsting och EU-parlament på det
sätt vallagen föreskriver och i anslutning därtill utfärda lokala instruktioner. Under år 2018 genomfördes val till kommun, landsting och riksdag och under år 2019 sker EU-valet. Förmyndarverksamheten
leds av en överförmyndare och kostnaderna avser arvoden till gode män samt kostnader för den gemensamma överförmyndarnämnden inom KNÖL-samarbetet.
Det kommunala partistödet ska förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. Det kommunala
partistödet utgår till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Stödet är uppdelat i ett
grundstöd och i ett mandatbundet stöd.
Revisorerna ska granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs
inom samtliga verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll
som görs är tillräcklig. För granskning av kommunens verksamhet ska kommunfullmäktige utse fem
revisorer. Dessa biträds i revisionsarbetet av inköpta revisionstjänster.

Ekonomiskt utfall
Kommunfullmäktige området redovisar ett budgetöverskott på drygt 0,5 mkr som hänvisas till lägre
kostnader för förmyndarskapet (0,4 mkr) och har sin stora förklaring i färre nyanlända med behov av
förmyndare. Resterande del av överskottet har sin förklaring i lägre kostnader än budget för kommunfullmäktige, valnämnden och revision.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och består av 15 ledamöter och 17 ersättare. Den har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige samt verkställa
fullmäktiges beslut. I stället för nämnder finns fyra utskott direkt under kommunstyrelsen; ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, socialutskottet och barn- och ungdomsutskottet. Utskotten består
av sju ledamöter och fyra ersättare. För beslut i personärenden finns en individnämnd.
Kommunförvaltningen består i huvudsak av tre områden:
• Välfärd som innefattar skola och förskola, individ och arbetsmarknad samt omsorg.
• Tillväxt och utveckling där kultur- och fritid, näringsliv och sysselsättning, turism samt folkhälsoarbete ingår.
• Stöd och service som i huvudsak arbetar med internt stöd gentemot den övriga förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen.

Årets händelser
Under 2018 fattade kommunstyrelsen/kommunfullmäktige en rad viktiga beslut för utveckling av
Nora kommun med dess invånare och besökare. Det största investeringsbeslutet var att kommunen ska
bygga en ny högstadieskola och att kommunens eget fastighetsbolag, Nora Fastigheter AB, fick uppdraget att genomföra projekt. Ett annat investeringsbeslut var att ishallen ska få nya omklädningsrum.
Då bostadsfrågorna är viktiga för kommunen beslutade kommunstyrelsen att anta en bostadsförsörjningsplan, en riktlinje för markanvisning- och exploateringsavtal samt att NoraBostäder AB får i upp-
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drag att inrätta ett bostadsförsörjningsråd tillsammans med fastighetsägare verksamma inom kommunen. En ny detaljplan för bostäder på området Klotstigen antogs och en detaljplan för Christinelund
beställdes.
Kommunen ingår i en rad viktiga samarbeten, bland annat med Region Örebro län, och under året har
två överenskommelser undertecknats; Överenskommelse om god, jämlik och jämställd hälsa som reglerar vårt folkhälsosamarbete samt överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. För att förstärka och förbättra samarbetet med polisen inrättades Nora Brottsförebyggande Råd, NoraBRÅ, under året. Samarbetet med kommunens
föreningsliv är också viktigt och redan i budgeten för år 2017 beslutade kommunen avsätta medel för
ett allaktivitetshus. Under året har arbetet med att starta verksamheten pågått med några föreningar
och kommunens egna verksamheter som är riktade till allmänheten. En kulturskola är beslutad och en
kulturskolechef har rekryterats. Under året har kulturskoleverksamheten planerats, våren 2019 får elever prova på verksamheter och hösten 2019 startar verksamheten.
I samarbete med kommunens näringsliv och föreningar har ett nytt platsvarumärke för Nora tagits
fram. Platsvarumärket är fritt att användas och först ut var Köpmannaföreningen som gjorde en gemensam annonsering inför julhandeln. Nora kommun har bytt grafisk profil och ändrat sitt vapen vilket börjar ses i brev från kommunen, på kommunens hemsida samt så småningom kommer att synas
när olika skyltar kommer att bytas ut. Kommunen har reviderat de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandeln bland annat för att ordna fler parkeringsplatser på torget.
Inom det sociala området har verksamheterna inte klarat att hålla sig inom tilldelad budgetram. Arbete
pågår för att införa resursfördelningsmodell och hitta effektiviseringsmöjligheter.

Ekonomiskt utfall
BELOPP
Kommunstyrelsens deklarerar ett budKOMMUNSTYRELSENS
OFÖRUTSEDDA
3 341 tkr
getöverskott om cirka 8,2 mkr. BudgetIshallen
kapitalkostnad
för
ökad
investering
om
2,0
mkr
-130 tkr
anslagen för oförutsedda, lönerevision
Bergslagsakademin
-10 tkr
och heltidsresan är de budgetanslag som
Skolträdgård på Gyttorpsskolan
-50 tkr
inte använts fullt ut under året. Av komLänstransportplanen - ICA rondellen
-150 tkr
munstyrelsens budgetanslag för oförutÅTERSTÅENDE AV BUDGETANSLAGET
3 001 tkr
sedda återstod cirka 3,0 mkr. Tabellen
visar på vad som används av anslaget under året. Lönerevisionsanslaget redovisar ett överskott om
drygt 2,3 mkr som beror på att anslaget beräknades på 9 månader men större delen av utbetalningarna
skedde under 8 månader. Det återstod 2,4 mkr av budgetanslaget för heltidsresan. Resterande del av
budget-överskottet samt avsatta projektmedel för ej genomförd konstgräsplan återfinns inom kommunstyrelsens budgetanslag.

Framtiden
Nora kommun står inför flera utmaningar; ökat antal äldre kommer att behöva kommunens tjänster
inom äldreomsorgen, skolresultaten behöver förbättras, personer utan egenförsörjning behöver få ett
effektivare stöd och upplevelsen av trygghet behöver förbättras. Detta och mer därtill behöver utvecklas samtidigt som kommunen har ett effektiviseringskrav på 35 miljoner kronor under perioden 2019–
2021. Att utveckla kommunens verksamheter och tjänster med stöd av IT är en möjlighet och förutsättning för att klara uppdraget. Digitalisering genom e-tjänster och automatisering av arbetsuppgifter
är en möjlighet och förutsättning för att motsvara medborgarnas förväntningar på en tillgänglig kommun alla dygnets timmar.
Med en vision som innebär att Nora kommun ska bli flera är bostadsförsörjningen en utmaning. Nora
har en bra geografisk placering med närheten till Örebro, järnväg och flygplats vilket underlättar arbetspendling. Redan idag finns efterfrågan på villor, lägenheter och tomter att bygga på. Fler områden
behöver detaljplaneras för bostäder, LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) behöver
tas fram och fler bostadsrätter och hyreslägenheter behöver byggas. Planering för utvidgning av industriområde ingår också.
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Medborgarundersökning
Sammantaget har nöjdheten inom Nora kommun ökat sedan föregående mätning. Kulturen är det område där invånarna är jämförbart mer nöjda i relation till andra kommuner. Utbildning och arbete får
godkänt av boende i kommunen. Fler bostäder, bättre kommunikationer och möjlighet till påverkan
skulle öka förtroendet för kommunen.
Näringslivsranking
Kommunen och näringslivsrådet har i samverkan tagit fram ny vision och handlingsplan för att förbättra näringslivsarbetet. Prioriterade områden under år 2018 var bemötande och upphandling. Resultatet i årets ranking har förbättrats i förhållande till tidigare år men placeringen är fortfarande lågt i
jämförelse med andra kommuner.
Måluppfyllelse
Under året antog kommunen ny vision med övergripande mål och inför år 2019 har indikatorer tagits
fram. Då inga beslutade indikatorer för år 2018 fanns har resultatet följts i databaserna KKiK (kommunens kvalitet i korthet) och Kolada. Arbetet med uppföljning av indikatorer kommer att utvecklas under 2019.
Kommunen har utvecklat sitt arbete med internkontroll av verksamheterna och kommer att fortsätta
utvecklingen under år 2019. Inga större avvikelser har inträffat.

Gemensamma kostnader för kommunen
I kommunens gemensamma kostnader ingår färdtjänst, konsumentrådgivning, avgift till Sveriges kommuner och landsting (SKL), konsumentrådgivning, krisberedning samt folkhälsoarbete i norra länsdelen. Dessutom upptas här kostnader för kommungemensamma utbildningsinsatser, personaluppvaktning, fackliga företrädare och företagshälsovård. Dessutom redovisas också driftbidrag till Nerikes
Brandkår för räddningstjänst samt näringslivsbefrämjande åtgärder och PR-verksamhet.

Ekonomiskt utfall
Verksamhetsområdet redovisar ett positivt budgetresultat på cirka 1,0 mkr. Överskottet har sin förklaring i lägre kostnader för fackliga företrädare samt gemensamma utbildningsinsatser än planerat. Även
inom näringslivsbefrämjande åtgärder redovisas ett överskott på grund av lägre personalkostnad.

Administration
Administrationsområdet omfattar alla kommunövergripande administrativa stödresurser såsom administration, kommunikation, upphandling, ekonomi, personal, IT, samt central televäxel.

Årets händelser
Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen har arbetat intensivt med att ta fram rutiner och riktlinjer för dokumentation och handläggning. Den nya kommunallagens delar som berör kommunen implementerades i avdelningens arbete. Dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla den 25 maj 2018 och har också inneburit ett omfattande arbete. GDPR:s syfte är att ge individer starkare skydd och respekt för sin integritet och gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter inom sin verksamhet. Förordningen innebar en kartläggning av var det finns personuppgifter inom organisationen och varför samt
att ta fram riktlinjer och rutiner för hur personuppgifter ska hanteras.
Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att reformera och modernisera regelverket och reglerna vilket är ett steg i att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Även
denna lag innebar förändringar och nyheter för avdelningen att ta till sig och sätta sig in i.
Avdelningen har under året i samverkan med andra berörda arbetat med att ta fram en bostadsförsörjningsplan för Nora kommun.
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Avdelningen fick även ett helt nytt uppdrag med att ansvara för valet 2018 som genomfördes i september. Uppdraget innebar mycket både teoretiskt och praktiskt att sätta sig in i och hantera. Valet 2018
genomfördes med bland annat ett stärkt skydd för valhemligheten. Avdelningens valarbete hade utgångspunkten i att säkerställa ett korrekt genomfört val och valresultat.
Avdelningen har haft sjukskrivningar, personalförändringar, föräldraledigheter och tjänster som varit
vakanta del av tid eller tjänstgöringsgrad. Detta har påverkat avdelningen och det uppdrag avdelningen
har. Prioriteringar har varit nödvändiga och vissa aktiviteter har fått begränsats såsom till exempel
kompetensutveckling. Under hösten tog avdelningen emot en praktikant från kursen praktik för statsvetare på Örebro universitet.
Måluppfyllelse
Avdelningen har genom sitt uppdrag varit en av de faktorer som bidrar till att målet Nora kommuns
invånare upplever att de har ett stort inflytande införlivas. Även för målområdet Nora kommun erbjuder en god & tillgänglig kommunal service för alla Norabor ingår administration och kommunikation
som en underliggande faktor. Bedömningen är att avdelningens resultat bidragit positivt till måluppfyllelsen.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har under året införskaffat system för att underlätta
kontrollen av leverantörsfakturor och
uppföljning av ramavtal samt anlitat ett
inkassobolag för obetalda kommunfakturor.
Elva varu- och åtta tjänsteupphandlingar har genomförts under året. 17
upphandlingar pågår och fordonsparken uppdateras kontinuerligt när leasingavtalet upphör.
IT-avdelningen
År 2018 har för IT-avdelningen inneburit de största förändringarna under
tio år för kommunens IT-verksamhet.
IT har byggt om hela Microsoft infrastrukturen och flyttat upp i molnet med
Office 365 för att kunna möta de krav
som verksamheterna nu börjar ställa.

Varuupphandlingar 2018
Frukt & Grönt För KNÖL
Gymnastik- och idrottsmateriel
Skolmöbler
Möbler för kontorsmiljö
Storköksutrustning
Charkuteriprodukter
Kemtekniska-, hygien-, engångsoch städprodukter
Möbler äldreomsorg
Julklapp/presentkort
Vacciner
Media, litteratur
11

Konkurrensutsättningar 2018
Fordon Löpande
1
Upphandlingar under beredning
Omvårdnadshjälpmedel
Tjänstekoncession Alntorps Ö
Grossist Livsmedel

Mejeri
Färskt kött
Färska ägg
Arbetskläder
IT- Hårdvara
IT- licenser
Tjänsteupphandlingar 2018
IT-AV-produkter
Teknisk service storköksmaskiner
IT- Kopiatorer/skrivare
Organisationskonsult (utvärdering) Möbler för hemmiljö
Stödboenden
Leksaker
Vård och Behandling för barn
Teknisk service kyl och värmepumpar
Öppenvård Vuxna
Dryckesautomater
Vård och Behandling HVB Pojkar
Entreprenad- Ishallens utbygge
Vård och Behandling Vuxna
Skafferiavtal-livsmedel
Spendency uppföljningssystem
17
8

Avdelningen har också byggt ett nytt
backupsystem, uppgraderat UPS, installerat nytt surf-filter, bytt spam-filter, infört nytt antivirus, börjat
flytta till ett SQL-hotell med alla kommunens databaser samt installerat två MDM-system för att hantera Ipads och telefoner. Förutom dessa stora förändringar har IT och växeln svarat på tusentals samtal, bytt lösenord, uppgraderat verksamhetssystem, installerat och levererat cirka 250 datorer, cirka
300 mobiltelefoner och över 500 Ipads. Avdelningen har även monterat cirka 70 nya accesspunkter
inom omsorg och skola.

Ekonomiskt utfall
Totalt redovisar det administrativa området ett budgetöverskott på drygt 4,9 mkr. Budgeten för oförutsedda medel nyttjades aldrig fullt ut och bidrar till överskottet. Administrativa avdelningen visar ett
budgetöverskott som beror på tjänster som inte tillsatts fullt ut under året samt på tillfälligt minskade
tjänstgöringsgrader. Hårt arbetstryck och tidsbrist har slagit tillbaka på kompetensutveckling vilket
också bidragit till budgetöverskottet. Även IT-avdelningen redovisar ett överskott som hör samman
med lägre personalkostnader än budgeterat. Projektet landsbygdsutveckling startade i september då en
projektledare anställdes och därmed har avsatta medel inte kunnat nyttjas fullt ut.
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Fastighets- och kostverksamheten
Fastighetsverksamheten
Kommunens verksamhetslokaler redovisas under fastighetsverksamheten. Här ingår också underhåll
av exploaterings- och parkmark, köpta tjänster för städning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt vaktmästeritjänster till verksamhetslokaler i egen regi.
Kostverksamheten
Kostorganisationen ansvarar för produktion av mat till kommunens förskolor, skolor samt äldreomsorg. Dagligen äter cirka 2 000 personer den kommunproducerade maten inom de olika verksamhetsområdena. Livsmedelsverkets rekommendationer om bra måltider i skolan, bra måltider i förskolan och bra måltider för äldreomsorgen följs.

Årets händelser
Fastighetsverksamheten
Fastighetsavdelningen har under året arbetat med start och fortsättning av flera stora projekt såsom ny
högstadieskola, Allaktivitetshuset och ombyggnation av ishallen. Dessa projekt kommer att pågå även
under kommande år.
Avdelningen har även genomfört översyn och nödvändiga renoveringar av byggnader på Alntorps Ö
inför sommarsäsongen. Därutöver har övriga byggnader som finns inom avdelningens ansvar också
krävt sin skötsel och reparationer.
Avdelningen har deltagit i kommunens utvecklingsarbete med lokalförsörjningsplanering i samarbete
med en konsult. Syftet har varit att få en bättre överblick om den framtida, strategiska lokalförsörjningen. Vidare har avdelningen utvidgats med uppdrag och ansvar för kommunens bilpark med allt
från försäkringsfrågor till skötselanvisningar.
Måluppfyllelse
Fastighetsavdelningen finns som en av flera faktorer som påverkar bland annat målområdet Noras invånare har en rik tillgång till kulturutbud, fritidsaktiviteter & naturupplevelser genom sitt ansvar för
byggnader och mark på till exempel Alntorps Ö. I fråga om målområdet Nora kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer påverkar avdelningen genom att den arbetar med mark och
byggnationer på eget uppdrag eller i samverkan med till exempel de kommunala bolagen. Bedömningen är att avdelningens resultat bidragit positivt till måluppfyllelsen.
Kostverksamheten
Under året har kostorganisationen fortsatt att arbeta med samverkan med pedagogisk personal och rektor på skolor och förskolor. På Marstrandshagens förskola har det iordningsställts en restaurang med
bufféservering. Under året har nya avtal gällande mattransporter, grossist, samt ett nytt avtal på frukt
och grönt tillkommit. Kostpersonalen har varit på studiebesök till produktionsköket på USÖ för att ta
del av deras arbetssätt och produktionsmetoder. Vid två tillfällen under hösten bakade Produktionsköket ”Bergslagsbakelsen” som serverades på Hagbyängar- och Tullbackagårdens särskilda boende som
en del i firandet av ”Nora-Lindesberg 750 år tillsammans”. En inspirationsdag i konsistensanpassad
mat har anordnats för kostansvariga på särskilda boenden och kökspersonal. Arbetet med att ställa om
utbudet av konsistensanpassad mat har påbörjats. Arbete med klimatsmart mat och minska svinn pågår
kontinuerligt. Målet är satt till 25 procent ekologiska livsmedel mätt i värde.
Mått
Ekologiska livsmedel i värde
Ekologiska livsmedel i vikt
Svenska Köttprodukter (tex köttbullar, pannbiff)
Svenska Köttprodukter oberett (t ex grytbitar, högrev, nötfärs)
Svenska Fågelprodukter (tex kycklingkorv, kalkon)
Svenska fågelprodukter oberett (kycklingfärs, tärnad rå kyckling, hönsfärs)
Totalt inköp svenska råvaror animalier
Närproducerat (lokala avtal kaffebröd, kött, ägg, mjöl)
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ÅR 2018
29,8 %
36,3 %
61,7 %
93,1 %
76,7 %
98,5 %
83,9 %
4,7 %

ÅR 2017
32,2 %
39,3 %
74,1 %
91,0 %
67,9 %
100,0 %
69,2 %
4,6 %

Förändring
-2,4 %
-3,0 %
-12,4 %
2,0 %
8,8 %
-1,5 %
14,7 %
0,2 %

Tabellens utfall på svenska köttprodukter och köttprodukter, oberett, beror på att matsedlarna ställts
om till mer av bland annat kycklingkorv istället för nöt/fläskköttskorv i recepten. Köttfärsrätterna tillagas i större utsträckning från grunden och baseras både på kycklingfärs och nötfärs. Mängden svenska
råvaror animalier har ökat med 14,7 procent.
Konsumtions- och svinnmätningar har genomförts på sex skolkök vid två tillfällen. Samtliga skolkök
har arbetat med SkolmatSverige som är ett verktyg som hjälper skolor att utveckla måltidens kvalitets
ur ett helhetsperspektiv. Konsumtionsmätning svinn höstterminen 2018, statistiken baseras på svinnmätning på sex kommunala grundskolor.
Svinnindikator
Mängd mat konsumerad per gäst
Närvaro
Tallrikssvinn
Serveringssvinn

ÅR 2018
Genomsnitt
257 g
97,0 %
6,0 %
11,0 %

ÅR 2018
min
178 g
91,0 %
1,0 %
1,0 %

ÅR 2018
max
408 g
99,0 %
11,0 %
22,0 %

ÅR 2017
Genomsnitt
329 g
98,0 %
5,0 %
7,0 %

ÅR 2017
min
238 g
94,0 %
2,0 %
4,0 %

ÅR 2017
max
513 g
100,0 %
7,0 %
14,0 %

Tallrikssvinnet har ökat med en procent och serveringssvinnet har ökat med fyra procent jämfört med
år 2017. Under höstterminens mätning, vecka 46, hade tre av sex kök genomfört personalbyten inom
kökspersonalen vilket påverkade serveringssvinnet negativt. Det är många faktorer som påverkar resultatet, bland annat meny, råvaror, flöde och atmosfären i matsalen. Analys och handlingsplaner för
förbättring tas fram under våren 2019.

Ekonomiskt utfall
Fastighetsverksamheten
Fastighetsavdelningen visar ett budgetöverskott om cirka 2,7 mkr som till största del förklaras av lägre
hyresökning för kommunen än budgeterat. Under året har även inköp av utrustning varit lägre än budget. Verksamhetsområdet har även haft lägre kapitalkostnad än budgeterat då vissa investeringsprojekt
inte verkställts.
Fastighetsavdelningen har under året fått ett statsbidrag på nästan 0,5 mkr. Bidraget infördes av regeringen för att öka bostadsbyggandet i kommunerna. Bidraget grundar sig på hur många startbesked
kommunen gett under en tolvmånadersperiod och som möjliggör byggande av minst en bostad samt
ytterligare ett antal villkor, bland annat att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen samt antagit en ny översiktsplan.
Kostverksamheten
Kostorganisationen visar ett budgetöverskridande om 0,1 mkr beroende av ökad livsmedelskostnad.

Framtiden
Kostverksamheten
Under år 2019 införs ett nytt arbetssätt för utbud av maträtter och beställning av mat till särskilda boenden införas. Det kommer att påverka möjligheten till en ökad individuell anpassning av kosten samt
minska mängden svinn. Arbetet med svinn i kök och servering fortsätter samtidigt med satsningen på
att öka de närproducerade och svenska råvarorna.

Teknisk verksamhet
Teknisk verksamhet utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Den omfattar sommar- och
vinterunderhåll av gator och vägar, offentlig belysning och underhåll av produktiv skog. Dessutom ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA- och renhållningsverksamheten. Det omfattar
drift och underhåll av två vattenverk, tre avloppsverk samt ledningsnät och pumpstationer.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd för de fyra kommunerna Lindesberg,
Ljusnarsberg, Hällefors och Nora med placering i Lindesberg. Här budgeteras lämnade driftbidrag.
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Ekonomiskt utfall
Tekniska verksamhetsområdet består till största delen av kostnader och intäkter från Samhällsbyggnadsverksamheterna. Exploateringskostnader ingår också i verksamhetsområdet och under året har beläggning av vägarna vid exploateringsområdet Ängen Östra sund genomfört till en kostnad om 0,7
mkr. Totalt har verksamhetsområdet redovisat ett budgetöverskridande på drygt 0,8 mkr.
Samhällsbyggnadsförbundet bidrar till ett budgetöverskridande på cirka 0,5 mkr för Nora kommun,
men verksamheten deklarerar själv ett budgetöverskridande på drygt 1,0 mkr. Skillnaden beror på att
kommunen har 0,2 mkr i budgeten för oförutsedda kostnader samt att kapitalkostnaden blev lägre än
budgeterat med 0,3 mkr. Det senare resultatet grundas på lägre investeringstakt än planerat. Anledningen till budgetöverskridande är kostnadsökningen av vinterväghållningen i början av året och att
förbundet har köpt ut en tjänstepersonal under året, vilket förklarar budgetöverskridandet på drygt 1,0
mkr.
Taxefinansierade verksamheterna VA och renhållning kostade totalt 1,8 mkr mer än planerat, varvid
verksamheternas fonder reducerades med motsvarande belopp. Totalt finns det 4,3 mkr kvar i fonderna per den 31 december 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden deklarerar ett budgetöverskott om 0,2 mkr för 2018 gällande Nora kommun. 2017 års budgetöverskott för nämnden på cirka 0,2 mkr ingår också i årets resultat. Det innebär
att kommunens budget redovisar ett budgetöverskott på cirka 0,4 mkr totalt.

Tillväxt och utveckling (kultur- och fritidsverksamhet)
Verksamhetsområdet tillväxt och utveckling omfattar allmänkultur, kulturskola, naturskola, KomTek
(kommunal teknikskola), fritid, fritidsgård, fritidsbanken, bibliotek, simhall, näringsliv och sysselsättning/arbetsmarknadsenheten (AME), turism/Destination Bergslagen, Nora Järnvägsmuseum-Pershyttan (NJOV) och övergripande utvecklings- och marknadsföringsarbete.

Årets händelser
Året har dominerats av en växande basverksamhet med utökad service och löpande utvecklingsarbete
inom flera områden. Nya verksamheter har startat, bland annat enheten kulturskola-naturskola-teknikskola, och investeringar i olika fritidsanläggningar genomförts/påbörjats, bland annat renovering av
Norvalla IP, nybyggnation av omklädningsrum vid Ishallen, nytt golv i idrottshuset, hundlekplats mm.
Biblioteksverksamheten
Bibliotekets verksamhet regleras i bibliotekslagen, biblioteksplanen och av kommunens mål. Varje
kommun ska ha folkbibliotek. Biblioteket ska arbeta läsfrämjande samt verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska
vara tillgängligt för alla och anpassat till användarnas behov. Prioriterade grupper enligt bibliotekslagen är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer
med annat modersmål än svenska.
Indikatorer/mått
Antal fysiska besök
Antal utlån fysiska medier
Antal fysiska utlån, per invånare
Antal utlån e-medier
Antal e-lån, per invånare
Antal virtuella besökare på Bergslagsbibblan.se (unika IP-nr)
Antal följare på Facebook
Antal följare på Instagram
Totalt antal aktiviteter inom biblioteksverksamheten
Varav antal aktiviteter för barn och unga inom biblioteksverksamheten
Aktiva låntagare
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ÅR 2018
98 753
79 153
7,4
6 124
0,6
7 640
772
446
256
117
2 817

ÅR 2017
102 723
83 930
7,8
2 378
0,2
6 757
621
333
190
84
2 709

Förändring
-4 %
-6 %
-5 %
158 %
200 %
13 %
24 %
34 %
35 %
39 %
4%

Biblioteksplanen har antagits av kommunstyrelsen och gäller 2018–2021. Inköp och förmedling av ett
brett urval av media för kommuninnevånarnas behov sker kontinuerligt. Särskild vikt läggs vid media
anpassade för barn och funktionshindrade. Satsningen på marknadsföring av bibliotekets e-tjänster har
bland annat lett till en kraftigt ökad användning av e-tidningar och e-tidskrifter. Sedan årsskiftet 2017–
2018 har biblioteket kunnat erbjuda den strömmande kvalitetsfilmtjänsten Cineasterna. Under 2018
har ett nytt samarbete för de yngsta barnen påbörjats – Bokstart. Biblioteket samarbetar med barnhälsovården och logoped för att stärka små barns språkutveckling.
Under 2018 har biblioteket arrangerat helgkul, babycaféer och sagostunder samt lovaktiviteter på
sport- påsk- och höstlov med medel från socialstyrelsen och i samarbete med kultursekreterare och fritidsgårdspersonal.
Nora bibliotek har deltagit i läsprojektet Örebro län läser som under 2018 haft tema Barbro Lindgren.
Projektet som i första hand har riktats mot barn och unga har bland annat innehållit sagostunder, teater
och skaparverkstäder. Biblioteket har även medverkat i Bergslagens familjeveckor.
Biblioteket har tagit emot cirka 150 besök av förskolor och skolklasser. Biblioteket arbetar fortlöpande
med att utveckla det läsfrämjande uppdraget. Under 2018 har biblioteket arrangerat bokcirklar med
teman som Hjalmar Bergman, Ingmar Bergman och papparollen. Det har även varje vecka arrangerats
bokcirklar på lätt svenska för språkträning.
Energi- och juridisk rådgivning har skett under hela året. För att öka medborgarnas IT-kunskaper och
digitala delaktighet vägleder personalen allmänheten i Digitala första hjälpen varannan vecka. 2018
gav Statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek nya möjligheter för folkbiblioteken att utveckla sin
verksamhet. Nora bibliotek sökte och fick bidrag för att köpa in biblioteksbusstimmar från Lindesberg.
Bussen började köra i Nora kommun i december månad och kommer fortsätta under år 2019. I första
hand prioriteras förskolor och allmänhet på landsbygden.
Allmänkultur
Nora konsthall erbjöd elva utställningar, bland annat utställningen ”Kung Kristina” som var en del av
Nora och Lindesbergs jubileumsår. Elva utställningar visades på konstväggen och i konsthallens monter finns en permanent utställning om Maria Lang.
En särskild händelse som uppmärksammades under året var att Nora fyllde 375 år som stad och firades
tillsammans med jämnåriga Lindesberg under flaggen ”Tillsammans 750 år”. Genomförda aktiviteter
jubileumsåret var bland annat Stadsfest i Järle där Bergslagsbakelsen korades, ”Drottning Kristina”
deltog på nationaldagsfirandet, Stadskamper städerna emellan där Nora vann vid båda tillfällena, Körfest med 192 sångare och Kalle Moraeus, barnteater vid ett par tillfällen, hembygdsresor, tårta och underhållning på äldreboenden, Jubileumsskrift, diverse utställningar, utarbetande av framtidskapsel med
femteklassare, samt jubileumsfestligheter på själva födelsedagen.
På Göthlinska Gården genomfördes guidade visningar under turistsäsongen maj-september; 31 allmänna visningar och 17 gruppbokningar. Sammanslaget 846 personer deltog på de guidade visningarna. Det var 38 olika arrangemang som genomfördes under året. Totalt var det cirka 2 500 besökare
inne på gården under 2018. Trädgården som är öppen för allmänheten nyttjas bland annat av besökare
till Selma G, Nora Hembygdsförenings utställningsbesökare och kunder till loppmarknaden. Arbetet
med Genbanken på Alntorps Ö fortsätter.
Turism
Nora Turistbyrå är en av Sveriges 60 auktoriserade Turist Center. Auktorisationen sker via Visita som
ställer krav på öppettider, serviceutbud och personalens kunskaper. Nora Turistbyrå driver och utvecklar webbplatserna @visitnora.se, @bergslagen.se och @tretrastader.se. Turistbyrån sköter även en stor
del av destination Bergslagens marknadsföring, nyhetsbrev, och all trycksaksproduktion. Marknadsföringen har under året skett i utvalda medier i Sverige, både tryckt och digitalt, enskilt som Visit Nora
och med destinationen Bergslagen och i samarbetet Tre trästäder.
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Under året hanterar turistbyrån cirka 145 000 kundkontakter. De fysiska besöken minskade markant
under sommarens värmebölja och uppgick till 23 690 besök. Flera inställda turer med veterantåg på
grund av brandfara och personalbrist är en orsak. Positivt är att besöken på webbplatsen @visitnora.se
ökade med cirka fem procent och allt fler följer @visitnora på sociala medier.
Ansvaret för guideverksamheten i Pershyttan har i år överförts från NJOV till turistbyrån. Det avser
ansvaret för alla guidningar, schemasättning av guidepersonal och bokningar på Göthlinska gården,
Stadsvandring, Pershyttan och Lockgruvan.
Ett aktivt samarbete med Nora Köpmannaförening sker kring årliga aktiviteter så som Noradagarna
och Nora julmarknad. Kommunens evenemanger lockar många besökare till Nora, både enskilda och
grupper. Julmarknaden i december hade fler än 30 besökande bussgrupper.
Fritidsverksamheten
Kommunens föreningsliv är relativt starkt och välutvecklat i regionalt perspektiv och visar inte samma
nedåtgående trend som i övriga länet och landet. Antalet föreningar ökade och idag finns drygt 160
föreningar i Nora, varav cirka 35 idrottsföreningar. I takt med fler utövare ökade både det lokala aktivitetsstödet och trycket i befintliga anläggningar.
Under året har även kommunens nyanlända börjat starta föreningar med en stor verksamhet riktad till
barn och ungdomar. På grund av lokal- och tidsbrist för olika föreningsaktiviteter påbörjades ett arbete
med att tillskapa nya och tillgängliga lokaler i Gamla Windahls lokaler. AME och Bågskytteföreningen med flera är redan på plats med olika aktiviteter.
Fritidsbanken i Nora är en av 87 Fritidsbanker i Sverige. Under året har 6 388 sport och/eller fritidsartiklar lånats ut och 494 låntagare har registrerats sen starten november 2016.
Nora kulturskola, naturskola och KomTek
Hösten 2018 anställdes en ny kulturskolechef för organisering av Nora kulturskola med start under våren 2019. I ansvaret ingår även Nora naturskola och KomTek, kommunal teknikskola, som tillsammans bildar en ny enhet.
KomTek har pågått i samarbete med Örebro KomTek sedan 2017. Målgruppen är barn i åk 1–6 och
vårterminen 2018 och höstterminen 2018 genomfördes sammanlagt 10 kurstillfällen på Lilla Hjernets
lokaler, uppdelat på två grupper, åk 1–3 och åk 4–6. Antalet deltagare på kurserna var drygt 100 och
dessutom deltog KomTek i olika lovaktiviteter under sommaren och på höstlovet i biblioteket med
många deltagare. Kurserna är mycket populära och får bra betyg i utvärderingarna. Önskemål finns om
fler och längre kurser, även för äldre barn.
Nora naturskola startade 2018 i samarbete med Naturskyddsföreningen i Nora. Verksamheten har haft
många aktiviteter under året som bland annat omfattat, arbete med Gyttorps skolträdgård, planteringsdagen Permabiz i september, biologiska mångfaldens dag den 22 maj, uteverksamhet med SFI-klasser
med mera.
Simverksamheten
Skolbadet med simundervisning genomförs från förskoleålder upp till och med åk 9. Simkunnigheten
är mycket god och mäts i ett kunskapsmål för varje årskurs. I förskolan börjar man med träning i vattenvana och via olika delmål utvecklas vattenvanan tills det i årskurs 5 mäts om eleven är simkunnig
med ett vattenprov på 200 m. Längre upp i åldrarna ökar kraven på simkunnighet och de som inte
uppnår simkunnighetsprovet erbjuds extra badtillfällen. Simkunnigheten i åk 5 läsåret 2017/2018 var
95 procent.
Under år 2018 hade Simhallen 11 045 betalande badgäster fördelade på 4 600 vuxna, 3 342 barn och 3
103 pensionärer. Antalet besökande pensionärer har ökat betydligt i jämförelse med år 2017. Till detta
har skolbadet cirka 9 000 bad, samt deltagare i sommarsimskolan och uthyrningstillfällen för föreningar.

34

Näringslivsutveckling
Under året har ett strategiskt samarbete ägt rum kring samverkan med Samhällsbyggnadsförbundetoch förvaltningen tillsammans med näringslivsutvecklare i norra kommunerna för att förbättra servicen inom tillstånd och teknisk service till företagen. Business region Örebro (BRO) är regionens gemensamma plattform för näringslivsfrågor där 11 kommuner ingår i ledningsgruppen.
Näringslivsfrukostarna ägde rum vid nio tillfällen, varav två var minimässor med många olika deltagare. Frukostarna är kostnadsfria och görs i samarbete med Företagarna och Köpmannaföreningen i
Nora. Fika med företagare kring upphandlingsfrågor har skett vid fyra tillfällen och varit uppskattat.
Vision, mål och handlingsplan har arbetats fram och prioriterat område under året har varit upphandlingsfrågor. Regelbundna lotsmöten för samordning av myndighetsutövning har genomförts i Bergslagskommunerna med svag efterfrågan i Nora. Nyföretagarcentrum Bergslagen har genomfört 16 rådgivningar i Nora.
Kommunen samarbetar även med Ung Företagsamhet (UF) som har till uppdrag att utveckla möjligheten att driva ett UF företag. De finns på ett flertal gymnasieskolor i Örebro samt Lindeskolan i Lindesberg. Arbetsmarknadskunskap i skolan syftar till att öka kunskapen i grundskolan kring möjliga
framtida arbeten och finansieras inom ramen för näringslivsbudget.
Nora Järnvägsmuseum-Pershyttan
Verksamheten vid Stiftelsen Nora Veteranjärnväg och järnvägsmuseum (NJOV), inklusive kulturreservatet Pershyttan, bedrivs med stöd från Region Örebro län, Länsstyrelsen och Nora kommun. Under
2018 åkte cirka 6 000 passagerare med veterantåg körda av föreningen Nora Bergslags järnväg.
Fritidsgårdsverksamheten
Nora har två fritidsgårdar, en vid Karlsängskolan och en vid Gyttorpsskolan. Tyngdpunkten i fritidsgårdarnas arbete är den öppna gårdsverksamheten under kvällar, helger och lov. Fritidsgårdarnas viktigaste uppdrag är att vara professionella relationsbyggare mellan ungdomar och mellan ungdomar och
vuxna, med mål att skapa bärande relationer. Samverkan sker med föräldrar, skola, polis, socialtjänst,
Svenska kyrkan, föreningar och studieförbund.
År 2018 har kommunstyrelsen antagit ett nytt, kommunalt styrdokument för fritidsgårdarna som reglerar verksamhetens inriktning.
Under hösten 2018 har fritidsgårdarna nått sitt mål för året att ytterligare jämna ut könsskillnader avseende antalet besökare. Under året har 40 procent av besökarna varit flickor vilket är en ökning med ca
10 procent jämfört med år 2017.
Fritidsgårdsverksamheten har även under år 2018 haft ett aktivt och framgångsrikt år. Statliga stimulansmedel från Socialstyrelsen, i syfte att stimulera deltagande i organiserad fritidssysselsättning, har i
hög grad kommit verksamheten till del och resulterat i att fritidsgården kunnat erbjuda ungdomar exempelvis resor som varit avgiftsfria eller starkt subventionerade.
Övernattningsläger på Alntorps Ö, en tradition sedan år 1994, genomfördes istället som dagläger eftersom att anläggningen inte motsvarar godkända normer avseende brand och sanitet. Förhoppningen
från gårdsverksamheten är att man ska hinna genomföra nödvändiga åtgärder inför sommaren 2019 så
att övernattningslägren kan genomföras.

Ekonomiskt utfall
Verksamhetsområdet tillväxt och utveckling redovisar ett budgetöverskott om 2,3 mkr. Minskade kapitalkostnader till följd av framflyttade investeringsprojekt står för cirka 1,0 mkr.
Biblioteksverksamheten redovisar ett utfall i linje med budget. Under året har verksamheten fått regionala och statliga projektpengar. Kostnaderna ökar för e-böcker/e-ljudböcker. Intresset för e-medierna
kommer i framtiden att medföra en betydande ökning av bibliotekets kostnader.
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Allmän kultur redovisar ett budgetöverskridande om 0,2 mkr. Allmänkulturens budgetresultat förklaras av ökade produktionskostnader. Göthlinska Gården och Genbankens verksamhet höll budget.
Nora kulturskola, naturskola och KomTek redovisar ett budgetöverskott om 0,3 mkr som främst förklaras av att KomTek:s samarbete med Örebro lämnat ett överskott samt att nya kulturchefen kommit
på plats senare än beräknat.
Turistverksamheten uppvisar ett budgetöverskott om 0,3 mkr, trots att utökade verksamheter som till
exempel guideuppdrag Pershyttan, stadsjubileum med mera skett inom befintlig budgetram. Intäkterna
har höjts genom åtagande av uppdrag som gett inkomster, både åt Destination Bergslagen och Tre
trästäder. Besöksnäringens delfinansiering av huvudbroschyren är en annan viktig orsak. Parallellt
måste verksamheten fortsatt utveckla sin erkänt höga servicenivå, såväl gentemot en ökad mängd besökare och vår besöksnäring. Detta tillsammans med utveckling av Noras turistiska infrastruktur är de
kommande årens framgångsfaktorer.
Fritidsverksamheten redovisar ett budgetöverskott om 0,3 mkr. Överskottet dras ner av att det under
året varit ökade föreningsaktiviteter (LOK-stöd).
Simverksamheten visar ett positivt budgetresultat om 0,3 mkr som förklaras av lägre personalkostnad.
Under året har kommunen beviljats ett statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass som
simverksamheten kunnat ta del av.
Fritidsgårdsverksamhetens kommunala anslag under år 2018 uppgick till 3,1 mkr. Den uppvisar ett
budgetöverskott om 0,2 mkr.

Framtiden
Nora kommun befinner sig i ett viktigt skede i en region med stark tillväxt. Närheten till Örebro och
en god livsmiljö med starka kultur- och naturvärden, bra service och ett aktivt föreningsliv är goda förutsättningar för utveckling av framtidens Nora. Effektivisering av arbetssätt och utrymme för långsiktiga investeringar är både önskvärt och nödvändigt. Nyproduktion av lokaler och anläggningar för
kommunal verksamhet, samt bostäder, är viktiga faktorer för att möta framtida behov och en planerad
befolkningstillväxt. Utveckling av nya mål och indikatorer för tillväxt och utvecklings olika verksamheter ska utarbetas utifrån kommunens nya vision och mål, för bättre uppföljning och resursfördelning
kommande år.
Ett kultur- och fritidspolitiskt program ska utarbetas kommande år för långsiktig vägledning och utveckling av kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Förskoleverksamheten
Förskolan och pedagogisk omsorg är för barn i åldrarna 1–5 år. Nora kommun har elva förskolor och
en enhet för pedagogisk omsorg. Inom kommungränsen finns även en fristående förskola, Solberga.
De kommunala förskolorna är uppdelade på 27 avdelningar. Två kommunala förskolor har fyra avdelningar, fyra har tre avdelningar, två har två avdelningar och tre förskolor består av endast en avdelning.
Under år 2018 var 43 Norabarn inskrivna på Solberga. I kommunens förskolor fanns 467 barn i genomsnitt under år 2018 och 13 barn i pedagogisk omsorg under december 2018. I redovisningen ingår
även kostnader och intäkter för all interkommunal verksamhet, det vill säga Norabarn som väljer att gå
i annan förskola på annan ort. Per den 15 oktober hade den genomsnittliga avdelningen på kommunala
förskolorna 16,1 barn.

Årets händelser
I verksamhetsplanen för år 2018 fick förskolechefen för förskolområde 3 ett uppdrag att reducera Järntorgets förskola med en avdelning. Åtgärden vidtogs utifrån att Solberga AB ansökte om att få öka det
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maximala antalet barn på Äventyret från 45 till 55 barn och de ekonomiska följdeffekterna den förmodade barnökningen på den fristående förskolan skulle få för kommunen. Åtgärden stoppades politiskt.
Ett antal omständigheter under året, kopplade till Äventyrets verksamhet, innebar att den förmodade
barnökningen i verksamheten uteblev och i nuläget finns inga indikationer på att Solberga AB har
några konkreta planer att bygga ut verksamheten.
Förskolans chefer har under år 2018 fortsatt sitt framgångsrika utvecklingsarbete av organisation, styrning och den pedagogisk kvalitet. Förskolecheferna har föreläst om sin modell för utvecklingsarbete
både på en spridningskonferens inom regionen och på chefsforum i Nora kommun. Ett viktigt fokus
under året har varit digitalisering av såväl administrativa som pedagogiska processer.
Vecka 8 flyttades förskoleavdelningen i Ås till Esstorps tidigare förskola. Åtgärden föranleddes av de
åtgärder som vidtogs under år 2017 för att öka Ås skolas mottagningskapacitet av elever där skolverksamheten och förskoleverksamheten växlade lokaler i samband med starten av höstterminen. Senare
under hösten 2017 växte en insikt fram om att mycket omfattande åtgärder skulle behövas i de nya förskolelokalerna i Ås för att miljömyndigheten skulle kunna godkänna lokalerna för verksamheten.
Skola och förskola är två separata verksamhetsformer och lokalskiftet innebar i praktiken att den aktuella normnivån i lokaler för pedagogiskt bruk skulle tillämpas. Kostnadskalkylen för nödvändiga anpassningar visade att stora investeringar skulle behövas och efter en viss processtid beslutades att det
bästa var att flytta verksamheten temporärt till Esstorp i avvaktan på vidare utredning.
Under våren 2018 genomförde kommunförvaltningen tillsyn av Solberga AB:s fristående förskola i
Nora. Tillsynen mynnade ut i ett par punkter som berörde förutsättningarna för ledning och styrning
samt verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Efter en uppföljning under hösten kvarstod kritiken
mot det systematiska kvalitetsarbetet och verksamheten har fått ett föreläggande om att senast under
februari redovisa en åtgärdsplan för hur bristen ska avhjälpas.
Inför hösten 2018 har förskolecheferna, inom tilldelad ekonomisk ram, tillsatt ett nödvändigt och väl
fungerande administrativt stöd som innebär att cheferna tillsammans med sitt ledningsteam i ännu
högre grad kan fokusera på pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete.

Ekonomiskt utfall
Förskoleverksamheten inklusive den pedagogiska omsorgen redovisar ett budgetöverskott om 2,8 mkr
som förklaras av att kostnaden för den interkommunala verksamheten varit lägre än budgeterat och på
ökade barnomsorgsintäkter. Den pedagogiska omsorgen ingår ekonomiskt i ramen för förskolområdet.
Verksamheten ingår inte i resursfördelningsmodellen utan är rent anslagsfinansierad.

Framtiden
Ett viktigt område för förskoleverksamheten under år 2019 är implementering av ny läroplan. Den nuvarande och första läroplanen är från år 1997 och den nya innebär en hel del förändringar avseende
förskolans uppdrag. Ett annat planerat och angeläget kompetensutvecklingsområde är interkulturellt
förhållningssätt, vilket syftar till att öka förståelse för mångkultur och därigenom bidra till att personal
i förskolan ytterligare utvecklar en redan god bemötandekompetens. Den redan påbörjade processen
med införande av ett nytt digitalt verksamhetssystem fortsätter under år 2019, med särskilt fokus på
kommunikation och pedagogisk planering. Den generella utvecklingen av IT-verktyg som funktionella
pedagogiska hjälpmedel ska intensifieras.

Fritidshemsverksamheten
Fritidshem bedrivs för barn i åldrarna 6 – 12 år före och efter skoldagen. Uppdraget är att komplettera
utbildningen och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid
och rekreation. Nora kommun har sex egna fritidshem, var av fem är knutna till de fem skolenheterna
för F–6. Det fritidshem som inte ligger i anslutning till en grundskola är fritidshemmet i Dalkarlsberg.
Inom kommungränsen finns även ett privat fritidshem knutet till Borns friskola. Antalet inskrivna barn
i den kommunala fritidsverksamheten år 2018 var i genomsnitt 415 barn. Det motsvarar 35,7 procent
av kommunens grundskoleelever.
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Årets händelser
Kvalitetsredovisningen av de enskilda fritidshemmen finns inbakad i respektive F-6-skolas kvalitetsredovisning. Den övergripande bilden är att verksamheten generellt fungerar bra samt att förutsättningarna för verksamheten är rimliga. Kommunstyrelsen beslutade i november om införande av en faktorbaserad resursfördelningsmodell likt den för grundskolan. Utvecklingsarbetet i fritidsnätverket pågår.
Digitaliseringsprocessen pågår tillsammans med övriga delar inom verksamhetsområdet bildning.

Ekonomiskt utfall
Fritidshemmen var under år 2018 anslagsfinansierade och medlen till dem ingår i en totalram tillsammans med medel för grundskoleverksamhet och i ett fall, Dalkarlsberg, tillsammans med förskoleverksamhet. Sammantaget gör fritidsverksamheten ett positivt budgetresultat om 0,1 mkr. Inför år 2019 har
2,0 mkr omfördelats från fritidshemsramen till grundskoleramen och med hjälp av stadiefaktorn i
grundskolans resursmodell har medlen i sin helhet styrts mot lågstadiet.

Framtiden
Under år 2019 fortsätter förbättringsarbetet avseende kvalitet och effektivitet ute på enheterna och i
samverkan, under ledning av verksamhetsansvariga, i kommunens fritidshemsverksamhet.

Grundskoleverksamheten
Grundskoleverksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, interkommunala ersättningar, skolskjutsar samt elevhälsa. Det finns en privat grundskola i kommunen, knuten till Borns friskola. Kommunen har sex egna grundskolor som är uppdelade i tre rektorsområden. Det största, rektorsområde 1, består av fyra mindre skolenheter för elever i årskurs F-6: Lärkesskolan, Gyttorpsskolan, Ås skola och Järnboås skola. Rektorsområde 2 består av Järntorgsskolan F-6 och kommunens
särskola F-6. Rektorsområde tre består av Karlsängskolan 7–9 och kommunens särskola 7–9. Samtliga
tre rektorsområden leds av en rektor, som har stöd av en biträdande rektor samt tillgång till en administrativ resurs. Antalet elever i Noras kommunala grundskola var i genomsnitt 1 165 barn och ungdomar under 2018.
Nora kommun har två specifika grundsärskoleenheter, Järntorgsskolans grundsärskola F-6 och Karlsängskolans grundsärskola 7–9. Grundsärskolan i Nora är fullt anslagsfinansierad och ingen typ av resursfördelningsmodell finns.
Elevhälsan innefattar bland annat skolhälsovård, specialpedagoger, psykolog och kuratorer.

Årets händelser
Fas 1 av en-till-en-satsningen är genomförd och totalt har över 400 iPads kommit i drift i grundskolan.
Så kallad mangering av iPads görs via systemet Airwatch, som också satts i drift under 2018.
Läslyftet har avslutats under året och har väsentligt bidragit till att utveckla den pedagogiska kvaliteten. Andra händelser från året som bör nämnas är:
• Beslut om en ny timplan.
• Förstelärargruppen fungerar som en funktionell, operativ grupp i skolutvecklingsprocessen
• Övningsskolor på plats
• Implementering av nytt schemasystem
• Schemasystemet Novaschem i drift
• Pulsprojekt har startat på Lärkesskolan och Karlsängskolan
• Projektet ”Tillgänglig skola för alla” har kommit igång på alla skolor.
• Järntorgsskolan har beviljats ekonomiska resurser från SPSM för att påbörja uppbyggnad av
ett digitalt skolbibliotek under de kommande två åren.
Efter avslutat läsår gör rektor och i förekommande fall biträdande rektor tillsammans med sin personal
en utvärdering som mynnar ut i en kvalitetsredovisning. Redovisningen tar sin utgångspunkt i det nationella uppdraget från staten, som det är uppställt och formulerat i Läroplanens andra kapitel och som
i sin tur är indelat i åtta deluppdrag. Såväl centrala skolprocesser och nyckelindikatorer är kopplade till
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utvärderingsprocessen. Utvärderingen mynnar ut i en summativ bedömning, där varje delområde betygssätts på en skala från 1 till 10, där 1 definieras som ”mycket låg kvalitet med omfattande utvecklingsbehov”, 5 som ”acceptabel kvalitet med vissa utvecklingsbehov” och 10 som ”mycket hög kvalitet
med små utvecklingsbehov”.

Kvalitetsmatris Järntorgets särskola 2017/2018

Karlsäng

Järntorgs

Lärkes

skolan

skolan

skolan

Ås skola

Gyttorp

Järnboås

skolan

skola

2.1Normer & värden
8
8
8
7
7
9
2.2 Kunskaper
8
6
7
7
5
8
2.3 Elevers ansvar & inflytande
9
7
7
7
7
7
2.4 Skola & hem
8
9
7
7
7
8
2.5 Övergång & samverkan
8
7
7
8
7
8
2.6 Skolan & omvärlden
8
6
2
2
2.7 Betyg & bedömning
8
8
8
7
7
8
2.8 Rektorns ansvar (för utveckling av verksamheten)
8
8
9
7
8
8
Signaler: Grön 6–10 = tillfredsställande till mycket hög kvalitet - Gul 4–5 = måttliga till vissa utvecklingsbehov - Röd 1–3 =
betydande till mycket omfattande utvecklingsbehov

I samband med ansökningsprocessen kopplad till statsbidraget ”Nyanländas lärande” gjorde kommunförvaltningen i oktober en analys av antalet elever med annat modersmål i den kommunala grundskolan. Analysen visade att 23,8 procent av eleverna har ett annat registrerat modersmål. I den gruppen
ingår även ett mindre antal elever vars ena förälder har svenskt ursprung, vilket kan innebära att statistiken kan uppfattas som delvis missvisande. Det är stor skillnad mellan enskilda skolenheter avseende andel elever med annat modersmål. Störst andel har Järntorgsskolan (33,1 procent) följd av Gyttorpsskolan (31,8 procent). Lägst andel har Järnboås skola (8,3 procent) samt Ås skola (11,2 procent)
och Lärkesskolan (12,3 procent). På Karlsängskolan har 24,6 procent av eleverna ett annat registrerat
modersmål, vilket är 0,8 procentenheter högre än kommungenomsnittet som uppgår till 23,8 procent.
Under år 2018 har stort arbete lagts ned på att byta administrativt IT-system för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, grundskola F-9, gymnasieverksamhet samt KAA (det kommunala aktivitetsansvaret). Den praktiska införandeprocessen av det nya systemet Schoolsoft påbörjades i januari
2018 men det tidigare systemet IST Extens kördes parallellt fram till och med september, då det avslutades permanent med undantag för den del som hanterar vuxenutbildningen. Det sistnämnda beror på
att kommunen under införandeprocessen upptäckte att Schoolsoft inte riktigt levde upp till den kravspecifikation för vuxenutbildningen som kommunen hade ställt på systemet. I nuläget, drygt ett år efter starten av införandet, är systemet i funktionell drift avseende administration, frånvarohantering, bedömning, betygsättning och liknande uppgifter. Under år 2019 kommer därför fokus att ligga på att
utveckla systemanvändningen som stöd för effektiv kommunikation mellan personal och elever/vårdnadshavare samt pedagogisk planering.
Under år 2018 fattade kommunfullmäktige det viktiga beslutet att kommunen ska bygga en ny högstadieskola. Beslutet var ett resultat av det uppdrag kommunförvaltningen fick år 2016 att genomföra en
förstudie.
Under år 2018 har kommunen bytt IT-system för skolskjutsplanering till ett modernare, användarvänliga system. Åtgärden vidtogs för att öka effektiviteten i brukarprocessen.
Uppdraget i att utreda lämpligheten att likt många andra läns kommuner överlåta uppdraget att planera
och administrera kommunens skolskjutsverksamhet till Länstrafiken slutfördes under hösten 2018. Utredningens slutsats om lämpligheten var inte entydig utan mynnade ut i en rekommenderad åtgärd att
gå vidare med en fördjupad utredningsinsats i samarbete med Länstrafiken, ett arbete som pågår och
förväntas vara klart som beslutsunderlag under våren 2019.
Parallellt med utredningen om ovan nämnda fråga påbörjades under år 2018 en upphandlingsprocess
av skolskjutsar i samarbete med Hällefors kommun och med Länstrafikens planerare som stöd. Kommunens skolskjutshandläggare och upphandlare ansvarar för processen, som beräknas kunna slutföras
under år 2019.
39

Grundsärskolan
Vid mätdatumet 15 oktober 2018 var sex elever som är folkbokförda i Nora kommun inskrivna i
grundsärskolan, vilket motsvarar en andel på cirka 0,5 procent av det totala elevantalet i grundskolan.
Ett antal utredningar är pågående och fler är aviserade, varför det finns anledning att med goda skäl
anta att antalet kommer att stiga med tre till fyra elever under det närmaste halvåret.
Nora kommun är en liten kommun och behoven av skolformen grundsärskola är varierande och dynamisk. Behov av grundsärskola i årskurserna 7–9 kan uppstå när som helst och därför går det inte att
avveckla verksamheten i samband med tillfälliga behovssvackor. Kompetensen i personalgruppen som
jobbar med grundsärskola är specifik och det är mycket svårt att hitta kompetent och behörig personal
för skolformen. De resurser som finns på Karlsängskolans grundsärskola gör, trots tillfällig avsaknad
av inskrivna elever i nuläget, stor nytta i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, antingen i den
kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen eller kopplade till elever som befinner sig i den
närmaste gränszonen att uppfylla kriterierna för mottagande i särskolan.
Tabellens signaler: Grön 6–10 = tillfredsställande till mycket hög kvalitet - Gul 4–5 = måttliga till vissa utvecklingsbehov Röd 1–3 = betydande till mycket omfattande utvecklingsbehov

Sammanfattningsvis kan man konstatera
att verksamhetens egen värdering av kvalitet i förhållande till uppdraget är mycket
god. För detaljer om resultat och verksamhetsanalyser hänvisas till enhetens specifika kvalitetsredovisning.

Kvalitetsmatris Järntorgets särskola
2.1Normer & värden
2.2 Kunskaper
2.3 Elevers ansvar & inflytande
2.4 Skola & hem
2.5 Övergång & samverkan
2.6 Skolan & omvärlden
2.7 Betyg & bedömning
2.8 Rektorns ansvar (för utveckling av verksamheten)

Inför kommande läsår påpekar verksamheten att tillgången till lokaler måste ses över i förhållande till grundsärskolans behov.

2017/2018
10
9
8
9
9
7
9
8

Elevhälsan
Under år 2017 påbörjade ett utvecklingsarbete mellan elevhälsan och kommunens skolledare i för- och
grundskola som under år 2018 resulterat i att elevhälsan har ett nytt mål- och visionsdokument.
Under hösten 2018 har en större omorganisation genomförts, vilken inneburit att yrkesgrupperna specialpedagoger och kuratorer utlokaliserats till grundskolans rektorsområden och i ett fall, som avser en
specialpedagog, till förskolområde 3. Funktionerna skolsköterska, logoped och psykolog är fortsatt
centralt organiserad och är från 1 januari 2019 direkt organiserade under skolchefen. Den bakomliggande orsaken till förändringen av organisationen är den insikt som växt fram i skolledargruppen om
det ansvar, uttryckt i skollag och andra styrande dokument, som rektor har för att leda elevhälsoarbetet
och som i ökande grad försvårats i den tidigare organisationen. Tidpunkten för omorganisationen påverkades också av att en ledningsvakans skulle uppstå när dåvarande elevhälsochef i september deklarerade att hen önskade avsluta sitt uppdrag och på heltid återgå till rollen som biträdande rektor på
Karlsängskolan.
Personalomsättningen har varit stor under år 2018. Under året har en psykolog och två specialpedagoger valt att avsluta sina anställningar i kommunen. En ny psykolog har rekryterats och varit i tjänst sedan augusti. I det glapp som uppstod mellan att den tidigare psykologen slutade och den nya började
nyttjade kommunen en inhyrd konsult på behovsbasis. De två vakanta specialpedagogtjänsterna är
båda riktade mot rektorsområde 1. I skrivande stund är en specialpedagog rekryterad och den har redan påbörjat sitt arbete. Rekryteringsprocessen av den andre tjänsten pågår.
Under hösten har kommunens elevhälsofunktion granskats av KPMG på uppdrag av kommunrevisionen. Sammanfattningsvis visar KPMG:s granskning att ”kommunens elevhälsa bedrivs i enlighet
med gällande styrdokument, men att verksamheten bör följas upp inom ett par områden”. Hur verksamheten avser att arbeta vidare och stärka dessa områden framgår i det svar som skolchefen lämnar
till kommunrevisionen.
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Ekonomiskt utfall
Sett som helhet klarar grundskolan sin ekonomiska ram under år 2018 och gör ett budgetöverskott om
6,7 mkr. Beroende på de ovan beskrivna vakanserna avseende psykolog och specialpedagoger redovisar elevhälsan under 2018 ett överskott om cirka 0,9 mkr. Andra orsaker till grundskolans budgetöverskott förklaras av att behovet av stödresurser inte varit så omfattande.
Årets statsbidrag till verksamheten har ökat samtidigt som att ett riktat statsbidrag som reserverats för
återbetalning i bokslutet för 2017 efter ett sent beslut från Skolverket kunde användas i verksamheten,
vilket har påverkat resultatet positivt.
Ett rektorsområde har även detta år haft vissa svårigheter med sin ram, vilket främst beror på för stora
personalkostnader. Den centrala förvaltningen kommer under år 2019 öka sina ansträngningar för att
tidigt upptäcka avvikelser samt även ge råd och stöd i ett tidigt skede.
De extra medel som tillskjutits från integrationsbudgeten för att möta nyanländas specifika behov är
utomordentligt viktiga för att kommunen ska lyckas med integrationen och undvika stora, framtida såväl ekonomiska som sociala kostnader beroende på att många individer hamnar i långvarigt utanförskap.
Särskoleenheterna håller sina budgetramar under år 2018. Inför år 2019 har särskolan Järntorgets budgetram ökats för att möta ökade behov och fler faktiska och prognostiserade inskrivningar. Motsvarande för Karlsängskolans särskola innebär en reducering.

Framtiden
Grundskolan
Värdet av en bra grundskola, som lyckas väl med både sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag och
därmed skapar en god grund för unga individers fortsatta resa mot ett självständigt, produktivt och tillfredsställande liv, kan knappast överskattas. Därför måste kommunen i sin övergripande resursfördelningsprocess ha som överordnat mål att säkerställa grundskolans tilldelning av tillräckliga resurser för
god måluppfyllelse.
Under år 2019 fortsätter arbetet med implementeringen av ett nytt, digitalt verksamhetssystem. I fokus
under året står kvaliteterna kommunikation med elever och vårdnadshavare samt pedagogisk planering. Utrullningen av satsningen 1-1, vilket innebär att varje elev får tillgång till ett personligt digitalt
arbetsverktyg, fortsätter år 2019 och då beräknas 2/3 av eleverna ha tillgång till någon typ av digital
hårdvara, i första läsplatta. Arbetet med de fyra övergripande fokusområdena 4i, som står för inkludering, integration, IKT och inspiration fortsätter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt nyanländas lärande,
i synnerhet nyanlända flickors lärande samt likvärdig och tillgänglig skola.
Under år 2019 prövas en ny ansats för metodutveckling av skolverksamheten genom införande av
”metod-konferenser”. I nuläget planeras en konferens för ”snabba åtgärder för högre måluppfyllelse”
och en för arbetet att motverka att långvarig, problematisk skolfrånvaro uppstår. Den summativ verksamhetsanalysen utifrån skolans nationella uppdrag i läroplanen påvisar att området skola och omvärld
är ett svagt område i Nora kommun. Med anledning av den slutsatsen inleds under år 2019 en analys
av orsaker till den identifierade bristen samt framtagande av en åtgärdsplan i syfte att åstadkomma förbättringar inom området.
Grundsärskolan
Det finns anledning att under hösten 2019 starta en utredning av organisationen för kommunens
särskola för att se om det finns bättre och mer effektiva sätt att strukturera verksamheten och därigenom också bättre kunna möta fluktuerande behov och efterfrågan av verksamheten.
Elevhälsan
Under 2019 kommer elevhälsan främst att fokusera på två utvecklingsområden; tillgänglig skola samt
metoder för att problematisk skolfrånvaro. Elevhälsans arbete ska under året i högre grad styras mot
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främjande och förebyggande arbete på grupp- och individnivå. Ett mål för året är också att stärka samverkan med IFO. Två konkreta mål under året är digitalisering av hälsoenkäten ELSA och utveckling
av arbetet i det digitala journalsystem som verksamheten använder sig av. Högt på dag-ordningen står
också programutveckling som syftar till förbättrad fysisk och psykisk hälsa i gruppen barn och unga.

Gymnasieverksamheten
Gymnasieverksamheten, kommunala aktivitetsansvar(KAA) och vuxenlärande
Kommunen har skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning till samtliga ungdomar från det eleven har
slutfört sista årskursen i grundskolan till och med första kalenderåret den fyller 20 år. Enligt skollagen
har kommunerna ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Den stora merparten
av alla elever som går i gymnasieskola gör det utanför kommunen och främst i Örebro och Lindesberg. Den gymnasiala verksamheten inklusive kommunala aktivitetsansvaret omfattar i genomsnitt
395 elever under 2018.
Språkintroduktionsprogrammet omfattas inte av GYSAM-avtalet. Dessa elever går antingen inom ramen för Hjernets gymnasieskola i Nora, eller genom särskilt samverkansavtal på Lindeskolan.
Gymnasiets individuella program på Hjernet
Nora kommuns gymnasieskola är som organisation integrerad tillsammans med kommunens vuxenutbildning. Den erbjuder det individuella programmet (IM) och tre olika inriktningar av det:
1) IM språkintroduktion, som är avsedd för nyanlända elever
2) IM preparand, för elever som vill kvalificera sig för ett nationellt program men saknar ett eller
flera betyg
3) IM individuellt alternativ, för elever som antingen siktar mot arbete eller fortsatta gymnasiestudier och saknar ett flertal betyg från grundskolan.
Vid mätdatumet 15 november 2018 studerade 28 IM-elever på Hjernet, varav 16 på språkintroduktion,
fyra på inriktningen preparand och åtta på det individuella alternativet. Minskningen av elever på IM
sedan toppåret 2016 är stor, vilket främst beror på att effekterna av migration försvunnit under de senaste åren.
Hjernet har under året haft stort fokus på digitalisering och har i det lokala, kommunala perspektivet
kommit långt såväl pedagogiskt som administrativt.
Kvalitetsmatris Hjernet IM
2017/2018
2.1 Kunskaper
7
2.2 Normer & värden
6
2.3 Elevers ansvar & inflytande
8
2.4 Utbildningsval - arbete & samhällsliv
7
2.5 Bedömning & betyg
7
2.6 Rektorns ansvar
7
Signaler: Grön 6–10 = tillfredsställande till mycket hög kvalitet - Gul 4–5 = måttliga till vissa utvecklingsbehov - Röd 1–3 =
betydande till mycket omfattande utvecklingsbehov

Skolinspektionens tillsyn av verksamheten år 2017 identifierade brister inom områdena systematiskt
kvalitetsarbete och styrning & ledning. Den första punkten avslutades redan under år 2017 i och med
att huvudmannen vidtog tillräckliga åtgärder. De andra punkterna, som mer specifikt berör rektors formella utbildning, har avslutats under februari 2019.
Hjernets vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen i Nora kommun består av Komvux (grundvux och gymnasievux),
yrkesvux, särvux och SFI. Utbildningen bedrivs individanpassat med hög grad av flexibilitet i undervisningsupplägg. Utvecklingen av digitala lösningar har kommit mycket långt.
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Under våren 2018 studerade 158 personer inom Komvux och av totalt påbörjade 41 120 poäng slutfördes 33 470, vilket gav en måluppfyllelse på 81 procent och får betraktas som ett bra resultat. Motsvarande volym och resultat för hösten var 159 personer, 36 100 poäng av 43 450 fullföljdes och måluppfyllelsen var 83 procent. 58 personer studerade under våren på yrkesvux. De klarade som grupp 11 950
poäng av 14 410, vilket ger en måluppfyllelse på 83 procent. Motsvarande siffror för hösten var 37
personer, 7 550 poäng av 8 400 möjliga och måluppfyllelse på 90 procent.
Under våren läste 175 personer på SFI och under hösten var antalet 107. Totalt studerade 216 unika
individer på SFI under 2018.
Kvalitetsmatris Hjernet vuxenutbildning
2017/2018
2.1 Kunskaper
7
2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
7
2.3 Bedömning & betyg
7
2.4 Rektorns ansvar
7
Signaler: Grön 6–10 = tillfredsställande till mycket hög kvalitet - Gul 4–5 = måttliga till vissa utvecklingsbehov - Röd 1–3 =
betydande till mycket omfattande utvecklingsbehov

Nora kommun har under året anslutit sig till ett regionövergripande samarbetsavtal kring yrkesvux.
Under året upphandlades ett nytt administrativt verksamhetssystem inkluderande digital ansökningsplattform.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Våren 2018 rapporterades till SCB 129 insatser för totalt 115 ungdomar, varav 59 (51 procent) av
dessa inte var registrerade IM-elever. Av de 59 ungdomar som inte var IM-elever såg aktivitetsfördelningen under våren ut enligt tabellen nedan:
Vårtermin
En eller flera åtgärder som pågick under en längre period och var mer omfattande
Deltagit i minst 1 åtgärd via KAA
Varav avslutade under perioden
Vidare in i nya åtgärder via KAA eller annan aktör (socialtjänst, AF. Activa) hösten 2018

Antal
15
24
22
14

Hösten 2018 rapporterades till SCB 74 insatser för totalt 64 ungdomar. Ingen ungdom var nu längre
registrerad i KAA på grund av inskrivning på IM-program. Bland de 64 ungdomar som fick insats
hösten 2018 såg aktivitetsfördelning ut enligt nedan:
Hösttermin
En eller flera åtgärder som pågick under en längre period och var mer omfattande
Deltagit i minst 1 åtgärd via KAA
Varav avslutade under perioden
Vidare in i nya åtgärder via KAA eller annan aktör (socialtjänst, AF. Activa) våren 2019

Antal
19
43
45
25

Den nya lagregleringen för KAA från och med 1 juli 2018 innebär att KAA inte längre ansvarar för de
ungdomar som är inskrivna på introduktionsprogram (IM). Förändringen innebär att fokus kan läggas
på unga utanför gymnasieskolan vilket lett till att måluppfyllelsen för styrning mot studier ökat.
KAA har för närvarande SYV och ungdomssamordnare (totalt 75 procent). De delar som ungdomssamordnare och SYV ansvarar för har mycket hög måluppfyllelse. Praktiksamordningsfunktionen är
tillgänglig så länge AME har utrymme inom egen verksamhet och för praktiksamordnarens del är
måluppfyllelsen i dagsläget mycket hög och välfungerande såväl i att erbjuda praktik och uppföljning
som coachande samtal. Om verksamhetens måluppfyllelse ska vara fortsatt hög bör praktiksamordningsfunktionen permanentas.
För ökad måluppfyllelse inom KAA-gruppen totalt bör under år 2019 även de som har studiebevis
kontaktas för erbjudande om åtgärd. Samtliga årskurs 1-elever bör också informeras om KAA under
hösten 2019.
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Ekonomiskt utfall
Gymnasieverksamheten inklusive den kommunala vuxenutbildningen redovisar ett budgetunderskott
om 1,4 mkr. Det negativa resultatet förklaras av ökade kostnader för gymnasieskjutsar än budgeterat
och att kostnaden för den köpta gymnasieverksamheten ökat jämfört mot budget.

Framtiden
Individuella programmet kommer under året anpassa sig till de förändrade krav som följer av ändringar i gymnasieförordningen. Fortsatt digitalisering är ett annat viktigt fokus under år 2019, likaså att
sträva mot ökad måluppfyllelse. Vuxenutbildningen avser att ytterligare förbättra resultatuppföljningen och vidareutveckla samarbeten inom ramen för Delegation för unga och Nyanlända till Arbete
(DUNA) samt öka samarbetet p lärarnivå med andra kommuners vuxenutbildning. Även för vuxenutbildningen har IT-utveckling en hög prioritet.

Hemtjänst
Hemtjänsten utför vård och omsorg till brukare som bor i egen bostad, så kallat ordinärt boende. Insatserna utförs dygnet runt. För att få insatser från hemtjänsten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Hemtjänsten har i genomsnitt cirka 300 brukare och stödet skiftar mellan 1–400 timmar
per månad. Inom hemtjänsten ingår också social- och demensdagvård. Dessa verksamheter är dagverksamhet för personer som bor i ordinärt boende. Verksamheten har cirka 90 anställda varav 95 procent
är undersköterskor.
Här ingår också kommunens handläggare för biståndsbedömning, arbetsterapeuter samt kostnader för
utskrivningsklara.

Årets händelser
Under år 2018 har arbetet i projektet Trygg hemgång, som syftar till att skapa trygg och säker hemgång samt möjliggöra kvarboende i ordinärt boende, haft god effekt för effektiviteten i processen men
även i upplevelsen hos den enskilde. Verksamheten har arbetat i projektet Rambeslut i hemtjänsten,
där individens behov är i centrum och fokus utgår ifrån individens behov av stöd, inte hjälp, och gör
den enskilde mer delaktig och självständig. Utvecklingen av verksamhetens processer syns genom
ökad brukarnöjdhet, där sociala dagvården och aktivitetscenter är verksamheter där nyttan är stor för
brukaren.
Hemvården lyfter fram den genomförda omorganisation där verksamheten skapade en ny hemtjänstgrupp för att öka kontinuiteten, lättare kunna rekrytera fler vikarier utan körkort och minska bilanvändandet som viktiga händelser år 2018. Även starten av teamträffar inom äldreomsorgen för omvårdspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer har varit lyckad. Träffarna har ökat samarbetet mellan yrkesgrupperna och det är positivt för brukarna.
Projektet digital signering av läkemedelslistor har slutförts under år 2018 och innebär en ökad säkerhet
för individen att få sina läkemedel på rätt tid. Målet är att förenkla läkemedelshanteringen och kvalitetssäkra utförandet av HSL-insatser.
Utvecklingen av Aktivitetscenter har under 2018 visat en stor förändring hos de brukare som deltar i
verksamheten. Utifrån de bedömningsinstrument som används kan verksamheten se en tydlig förbättring av styrka och välbefinnande hos de som tränat under en termin. Några behåller sin muskelstyrka
och det är nog så viktigt i det förebyggande arbetet att förhindra fall hos äldre. Resultatet för individerna kan vara att de blir oberoende av hjälpinsatser under senare levnadsår.

Ekonomiskt utfall
Hemtjänsten redovisar ett budgetöverskridande på drygt 3,8 mkr. Överskridande beror till stor del på
att verksamheten inte lyckats anpassa resurser utifrån vårdtyngd. Vikariekostnaderna och kostnader för
fyllnadslön och övertid är höga. Utskrivning enligt Trygg hemgång har fungerat mycket bra, då kostnaderna för utskrivningsklara är noll. Verksamheten har arbetat aktivt med att ta hem brukare från
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sjukhuset direkt när de varit utskrivningsklara. Detta har till viss del påverkat kostnader för hemtjänsten då dessa brukare har haft ett ökat och krävande vårdbehov.
Ett annat sätt att förklara överskridandet är att nyttjandegraden inte nått önskad nivå och målet för
hemtjänsten är en nyttjandegrad på 65 procent. Nyttjandegraden för hemtjänsten har under år 2018
ökat och uppgick i december till 62 procent. Målbilden 65 procent motsvarar en nivå för att verksamheten ska ha en ekonomi i balans. Verksamheten har under hela hösten justerat resurstiden för att nå
målbilden. Från juni till december är skillnaden i nyttjade resurstimmar per dag 41 timmar mindre.
För hemtjänst innebar höstens ökade kontroll på bemanningen att kostnadsutvecklingen bromsades
upp. Under 2019 bär verksamheten med sig detta i form av ökat fokus på ekonomistyrning och resursplanering.

Framtiden
Behovet av hemtjänst är fortsatt stort och ser inte ut att minska under överskådlig tid. De analyser som
gjorts tidigare av den demografiska utvecklingen i Nora tyder på att behoven av hemtjänst kommer att
öka. Att kunna frigöra resurser med hjälp av kameror och andra tekniska lösningar hos somliga brukare som ser verksamheten som en förutsättning för att klara kommande efterfrågan av tjänsterna.
Hemtjänsten kommer att fokusera på god kvalitet genom att tillsammans med brukaren upprätta genomförandeplaner som präglas av delaktighet. Stort fokus kommer att läggas på kontaktmannaskapets
innehåll och medarbetarnas ansvar i detta och på så sätt skapa ett relationsskapande förhållningssätt
och individanpassad vård och omsorg. Projekten Trygg hemgång kommer under 2019 säkerställa att
processen fungerar. Inom projektet rambeslut i hemtjänsten kommer utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal ske under våren. Därefter ska ett beslutsunderlag tas fram med ambition om beslut under
år 2019.
Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheternas huvudprocesser kommer att fortskrida. Utvecklingen kommer att utgå ifrån förebyggande, främjande och rehabiliterande insatser. För att lyckas
måste verksamheten utvecklas inom områden såsom digitalisering, mobilitet, metodutveckling och
ledningssystem för kvalitet.
Hemsjukvården kommer fortsätta utvecklingen av ett rehabiliterande förhållningssätt hos samtliga anställda som arbetar med brukare i behov av insatser från hemtjänst eller HSR. Bland annat genom utbildning av undersköterskor som fått specifik utbildning inom rehabilitering och då främst inom hemtjänsten som arbetar tillsammans med individen i det egna hemmet. Hemrehabteam med utökning av
sjukgymnast är målet. Genom mobilitet, att få verksamhetssystemet VIVA i telefon och Ipad, underlättas och görs arbetet säkrare för hemsjukvården och rehabiliteringen.
Inom Nora kommun påbörjades heltidsresan under år 2017 med ökade sysselsättningsgrader för medarbetarna. Arbetet med heltidsresan kommer att fortsätta under år2019 och inom verksamhetsområde
omsorg blir utgångspunkten heltidstjänster. Det medför ett större behov av samordning av resurser
över enhetsgränser. Utökning av sysselsättningsgrad är positivt för hemtjänstens verksamhet. Personal
som har högre tjänstegrad är mer delaktig i verksamheten och omsättning av personal. Stabila arbetsgrupper ger en trygg arbetsplats och högre kontinuitet hos brukarna.

Särskilt boende
Kommunen har två särskilda boenden, Tullbackagården och Hagby Ängar, med sammanlagt 148 lägenheter. Verksamheten är fördelad på 13 avdelningar, åtta på Hagby ängar och fem på Tullbackagården. Avdelningarna på Hagby ängar är demensbostäder och på Tullbackagården för personer med somatiska åkommor varav en avdelning är för korttidsrehabilitering.
Verksamheten har cirka 145 medarbetare och omfattar även sjuksköterskeorganisationen inom hälsooch sjukvård samt rehabilitering (HSR) med cirka 20 anställda.
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Årets händelser
Inom särskilt boende är det öppnandet av demensdagvården som är en av de viktigare händelserna under 2018. Verksamheten är belägen i en del av gruppen Backafallet, på Hagby Ängar, och drivs dels
med personal från den gruppen och dels med en person riktad mot uppdraget.
Projektet digital signering av läkemedelslistor har slutförts under år 2018 och innebär en ökad säkerhet
för individen att få sina läkemedel på rätt tid. Målet är att förenkla läkemedelshanteringen och kvalitetssäkra utförandet av HSL-insatser. Även projekt mobila larm med GPS-funktion och avvikelseprocessen SOL/HSL har genomförts.
Inom äldreomsorgen har det inrättats teamträffar för omvårdspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter
och enhetschefer. Träffarna har ökat samarbetet mellan yrkesgrupperna, vilket gagnar brukarna.
Hagby Ängar lyfter fram ett ökat samarbete med Väntjänsten, PRO och Röda korset som har regelbundna aktiviteter på Hagby Ängar för brukarna, såsom promenader, läs- och samtalsgrupper som viktiga händelser under år 2018.
På Tullbackagården delade verksamheten upp sammanslagna grupper under år 2018 med gott resultat
och lyfter detta som en viktig händelse. Stinsen, korttidsvårdsenheten, på Tullbackagården som under
år 2018 organiserats av HSR har i de flesta fall uppfyllt sitt mål att rehabilitera dem som kommit till
verksamheten för att sedan kunna återgå till sitt ordinära boende. Tillsammans med hemtagningsteamet, som arbetat aktivt sedan år 2016 med att planera inför hemgång från slutenvården till ”rätt” vårdnivå på ett effektivt sätt, har detta lett till att Nora kommun inte har belastats med betalningsansvar för
utskrivningsklara under år 2018.

Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet för särskilt boende är ett budgetöverskridande på cirka 2,8 mkr. Under år
2018 har en extra ordinär kostnad avseende en brukare med omfattande vård- och omsorgsbehov belastat särskilt boende. Den kostnaden motsvarar cirka hälften av överskridandet. Den andra delen av
överskridandet beror främst på ökade kostnader inom HSR som främst beror på ökade personalkostnader på grund av sjukdom men även volymökningar i samband med hemgångsprocessen.
Kostnadsutvecklingen har under hösten 2018 bromsats upp då verksamheten har ökat kontrollen på
bemanningen. Fokus på ekonomistyrning och resursplanering kommer att fortsätta under 2019 då fördelningsmodeller och uppföljning kommer att prioriteras.

Framtiden
Utveckling av verksamheternas huvudprocesser ska stå i fokus och kvalitetssäkras. Utvecklingen kommer att utgå ifrån förebyggande, främjande och rehabiliterande insatser. För att lyckas måste verksamheten utvecklas inom områden såsom digitalisering, mobilitet, metodutveckling och ledningssystem
för kvalitet. Till exempel ska projekten digital signering undersöka om det finns ytterligare möjligheter
att använda systemet för att signera andra kritiska insatser förutom läkemedelshantering. Även avvikelseprocessen SOL/HSL ska implementeras och de resultat verksamheten får ska analyseras.
Tullbackagården kommer fortsatt att arbeta med inflyttningsprocessen och genomförandeplanerna för
att erbjuda rätt nivå av insatser. Vissa grupper har redan påbörjat ett mer renodlat salutogent arbetssätt
där verksamheten arbetar för att bibehålla de förmågor som finns hos brukaren och i den mån det går
även tränar upp förmågor som brukaren kanske inte orkat hemma men med stöd kan få tillbaka. Genom fortsatt ökad delaktighet i sin vardag, aktiviteter och genomförandeplan vill verksamheten öka
brukarens känsla av sammanhang och därtill dennes välbefinnande.
Under år 2019 kommer Hagby Ängar att stjärnmärkas. Stjärnmärkning är en utbildningsmodell från
svenskt demenscentrum med syfte att skapa intresse och utveckla kunskapen om demens- och personcentrerad vård och omsorg. Demensdagvården kommer även permanentas på Backafallet under 2019.
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Inom Nora kommun påbörjades heltidsresan under 2017 med ökade sysselsättningsgrader för medarbetarna. Arbetet med heltidsresan kommer att fortsätta under 2019 och inom verksamhetsområde omsorg blir heltid utgångspunkt framöver. Detta kommer att föra med sig ett större behov av samordning
av resurser över enhetsgränser. Utökning av sysselsättningsgrad är positivt för verksamheten. Personal
som har högre tjänstegrad är mer delaktig i verksamheten och omsättning av personal minskar. Stabila
arbetsgrupper ger en trygg arbetsplats och högre kontinuitet hos brukarna.

Funktionsstöd
Enheten Funktionsstöd ansvarar för att verkställa beslut enligt LSS och socialtjänstlagen. Personlig
assistans omfattar personligt stöd enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
och LASS (lagen om assistansersättning). Inom verksamheten Funktionsstöd bedrivs omsorgsboenden
vid fyra gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning och tillsammans har dessa cirka 20 platser. Kommun har även ett stödboende för personer med psykiska- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med cirka tio platser. Verksamheten har även placeringar på externa gruppboenden.
Utöver detta har kommunen även dagliga verksamhet som vänder sig till personer med utvecklingsstörning, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Årets händelser
Inom Funktionsstöd har verksamhetsuppdrag och verksamhetsbeskrivningar upprättats under året och
implementerats i verksamheterna. Medarbetaruppdrag har upprättats och implementering är påbörjad.
Verksamheten har genomfört planeringsdagar och handledning för att möjliggöra så att personalen ska
tydliggöra varje verksamhetsmål och syfte samt ändra arbetssätt och metod för att öka brukarnas självständighet, effektivisera och samtidigt kunna bibehålla en hög kvalité.
Digitala signeringslistor avseende läkemedel har införts och verksamheten har arbetat med projektet
avvikelseprocess SOL/HSL. Processbeskrivning, rutiner och utbildningsmaterial är framtaget och implementeringen är påbörjad.
Utifrån det avslutade projektet Delta i kultur och hälsa har den dagliga verksamheten fortsatt med
sång- och teatergrupp för brukarna i samarbete med Kungsängen och Studiefrämjandet. Den dagliga
verksamheten Hagbygården har flyttat till nya lokaler centralt i Nora och bytt namn till Gammelgården.

Ekonomiskt utfall
Total sett redovisar funktionsstöd ett budgetöverskridande på cirka 0,5 mkr. Daglig verksamhet redovisar ett överskridande på 1,2 mkr som främst beror på att antalet brukare har ökat inom verksamheten. Det har även skett en volymökning av ärenden för kontaktpersoner till funktionshindrade samt
en utökad verksamhet för de brukare som är i behov av ledsagare, då nya ärenden har tillkommit under
år 2018.
Insatserna LASS och LSS redovisar ett överskott i förhållande till budget om 1,9 mkr. Verksamheten
har omförhandlat dygnspriset för en extern placering samt hemtagning av en brukare från ett ungdomsboende, vilket medfört lägre kostnader.
Under hösten 2018 har kostnadsutvecklingen inom Funktionsstöd bromsats upp då verksamheten har
ökat fokus på ekonomistyrning och resursplanering. Under år 2019 kommer funktionsstöd fortsätta
med ökad kontroll av bemanningen samt prioritera uppföljningsarbete.

Framtiden
Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheternas huvudprocesser kommer att stå i fokus under år
2019. Utvecklingen kommer att utgå ifrån förebyggande, främjande och rehabiliterande insatser. För
att lyckas måste verksamheten utvecklas inom områden såsom digitalisering, mobilitet, metodutveckling och ledningssystem för kvalitet.
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Under våren 2019 kommer digitala system prövas inom verksamheten personlig assistans, bland annat
gällande digital signering avseende tidrapporter och effektivisering av administrationen gentemot Försäkringskassan.
Processen ”Trygg hemgång” som har startats inom äldreomsorgen kommer även appliceras för målgruppen med psykiska funktionshinder under 2019.
år
Inom Nora kommun påbörjades heltidsresan under år 2017 med ökade sysselsättningsgrader för medarbetarna. Arbetet med heltidsresan kommer att fortsätta under år 2019 och inom verksamhetsområde
omsorg blir heltid, utgångspunkt framöver. Detta kommer att föra med sig ett större behov av samordning av resurser över enhetsgränser. Utökning av sysselsättningsgrad är positivt för funktionsstöds
verksamhet. Personal som har högre tjänstegrad är mer delaktig i verksamheten och omsättning av
personal minskar, då behov av högre tjänster för anställda finns att tillgå. Stabila arbetsgrupper ger en
trygg arbetsplats och högre kontinuitet hos brukarna.

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen (IFO) hanterar ärenden som rör barn, ungdom och familj när det gäller
anmälningar/ansökningar, utredningar, insatser och uppföljning inom sociallagstiftningen och familjerätten. Verksamheten ansvarar för förebyggande arbete, skydd och särskilt stöd till barn och ungdomar
0 – 20 år och deras familjer inom ramen för gällande sociallagstiftning samt ärenden inom familjerätt
enligt föräldrabalken.
Inom vuxenenhetens verksamhetsområden handläggs ärenden enligt SoL och LVM för personer över
21 år. Här ingår vuxen- och försörjningsstödshandläggning samt öppenvårdsbehandling för personer
med missbruksproblem.

Årets händelser
Verksamheten har under år 2018 arbetat med samsyn och strategier för utvecklingsarbete och att få en
bättre styrning mot gemensamma mål och processer. Utvecklingen av gemensamma processer för
verksamheten har resulterat i ökad brukarnöjdhet, där nyttan av olika insatser är tydlig, till exempel
fältassistenter, öppenvård och familjecentral.
Arbetet med att samla IFO:s alla olika verksamheter har fortsatt med gemensamma IFO-träffar med
olika teman. Enheten har haft utbildning vid fyra tillfällen med Lars Rokkjaer för att skapa ett arbetsklimat präglat av tillit, öppenhet, respektfull kommunikation och uppskattning. IFO har gemensamma
ledningsträffar där enhetschef och 1:e socialsekreterarna/biträdande enhetschef regelbundet träffas.
Från och med hösten 2018 deltar enhetschefen för integration i dessa träffa som är ett viktigt forum för
att utveckla samverkan mellan barn- och familjeenheten, vuxenenheten och integration.
Projektet Noramodellen har tre huvudsakliga delar, digitalisering och e-tjänst, process och förhållningssätt samt organisation och struktur. Under år 2018 har fokus varit på process och förhållningssätt
samt organisation och struktur. Vad avser organisation och struktur har arbetet pausats tillfälligt, fortsatt arbete sker kring process och förhållningssätt och digitalisering och e-tjänst.
Trepartssamverkan med försörjningsstöd, AF och AME har inletts med ett nytt upplägg. Denna trepartssamverkan ska följas upp och utvärderas efter årsskiftet.
Organisationen med fältassistenter har kommit igång. Ett viktigt uppdrag är att samverkan med andra
aktörer utifrån barn och ungdomsperspektivet.

Ekonomiskt utfall.
Resultatet för IFO är ett budgetöverskridande på drygt 5,7 mkr. Detta beror på att köp av externa familjehem, kvalificerade kontaktpersoner och kontaktfamiljer har ökat samt att det under 2018 har fattats beslut om LVM- och LVU-placeringar på Statens Institutionsstyrelse, som medför höga vårdkostnader per dygn.
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Den budget som finns för familjehem täcker de kostnader IFO har för de egna familjehemmen inklusive de familjehem som verksamheten har gjort vårdnadsöverflytt till. Men kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen inryms inte i budget. Verksamheten har också nyttjat extern öppenvård i
form av kvalificerade kontaktpersoner till ett antal ungdomar samt stödboende till en ungdom. Detta
resulterar i ett överskridande på 3,9 mkr för familjehem och kontaktfamilj.
IFO har ökade kostnaderna när det gäller familjebehandling, då verksamheten köpt intensiv hemmabaserad behandling. Detta är en behandlingsform som sker tillsammans med familjer i deras egna hem
och på så sätt kan verksamheten förhoppningsvis undvika kostsamma placeringar. Denna metod finns
inte inom IFO:s egen verksamhet. Budgetöverskridande för förebyggande insatser och familjebehandling uppgår till 1,1 mkr.
IFO har sänkt kostnaderna vid konsulentstödda familjehem och skyddade boenden, då verksamheten
har omförhandlat dygnspriserna för tre konsulentstödda familjehem. Dessvärre har IFO haft ökade
kostnader när det gäller kvalificerad kontaktpersonsinsats/kontaktfamiljer för ungdomar och familjebehandling som IFO inte kunnat tillhandahålla med egna resurser utan varit tvungna att köpa externt.
På vuxensidan har IFO högre kostnader för extern missbruksvård och redovisar ett överskridande på
1,3 mkr. Primärt är det tre LVM-placeringar som bidragit till detta men även skyddade placeringar utifrån våld i nära relation har ökat.

Framtiden.
Utvecklingen av verksamhetens processer fortsätter, så att nyttan av det förebyggande arbetat ökar.
IFO kommer under året att kartlägga handläggningsprocesser och rutiner inom samtliga områden. Syftet är att se över befintliga resurser och hur de ska användas mer kostnadseffektivt utan att kvaliteten
försämras utifrån de framtida utmaningarna som kommunen står inför. Till exempel behöver arbetet
med att rekrytera egna familjehem och kontaktfamiljer/-personer fortsätta liksom användningen av
egen personal i arbetet med ungdomar i riskzon. IFO ska arbeta med att se över hur man ska arbeta
mer med gruppverksamhet inom familjebehandlingen, både vad gäller föräldraskapsstöd men även
med barn och unga som anhöriga.
Utbildningsinsatser ska genomföras på barn- och familjeenheten så att fler riktade gruppverksamheter
erbjuds barn och deras familjer. Öppenvården ska få utbildning så att strukturerad familjebehandling
kan erbjudas familjer med svårigheter.
Projektet Noramodellen kommer under år 2019 införa e-tjänsten ansökan försörjningsstöd och ambitionen är att slutföra process och förhållningssätt.
Det arbete som påbörjades under år 2018 med stegförflyttning, det vill säga att utveckla arbetet med
att få personer som uppbär försörjningsstöd att gå vidare till egen försörjning, kommer att fortgå under
året. En stor framtida utmaning är Arbetsförmedlingens minskade möjligheter att jobba med personer
som står långt utanför arbetsmarknaden. Risken finns att allt fler personer hamnar i ett långvarigt bidragsberoende och behov finns därför att än mer utveckla samverkan kommun – Arbetsförmedling.

Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsenheten (AME) tillhör enheten för Näringsliv och Sysselsättning som är organiserad
under verksamheten tillväxt och utveckling.
Målgruppen för verksamheten är främst arbetssökande kommuninvånare 18 – 65 år. Uppdraget är att
arbeta med individernas egna resurser för att få dem i egen försörjning, liknande Arbetsförmedlingens
roll att vara den part som tillgodoser arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Arbetet fokuserar på deltagarens utveckling med syfte att skapa motivation och förutsättningar till sysselsättning. Främst samordnas och handläggs praktikplatser och arbete med lönebidrag- och extratjänster inom den kommunala organisationen, samt kommunens feriejobb för ungdomar. Stor vikt läggs vid matchning och att
tänka strategiskt när det gäller jobb och utbildning för snabba resultat.
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I kommunens egen organisation ordnas arbetspraktik, språkpraktik och social praktik, samt instegsjobb, traineejobb, nystartsjobb och extratjänst, samtliga med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. AME har en tjänst som samordnare, en tjänstkonsulent samt en tjänst praktisk handledare.

Årets händelser
Sista december 2018 hade AME 16 personer anställda på extratjänster. Övriga deltagare hos AME kan
komma från KAA (Kommunala aktivitetsansvaret), via frivården, Activa, samverkansteamet, landstinget men oftast är det försörjningsstödtagare från socialtjänsten och/eller personer inskrivna i olika
program på Arbetsförmedlingen. De allra flesta remitteras via Arbetsförmedlingen, är nyanlända och
tillhör etableringsuppdraget. Under året har totalt 195 personer varit inskrivna hos AME, varav 88 av
dessa hade kommunalt feriearbete. Majoriteten har behövt språkpraktik och ett flertal har i kombination med lönesubventionerat arbete getts möjlighet att slutföra SFI eller högre nivå av svenska studier
på del av arbetstid.
Under året har 84 personer avslutats hos AME och av dem gick 37 personer till arbete och 13 till reguljära studier eller yrkesutbildning. 15 har haft språkpraktik i kombination med SFI och övriga 19 har
återgått till uppdragsgivare för vidare åtgärd.
Det fördjupade samarbete mellan Nora Kommun och Arbetsförmedlingen kring överenskommelsen
”Delegation för unga och Nyanlända till Arbete” (DUNA) fortsätter, vilket ger ökad samverkan och
för andra året i rad uppnår vi vårt mål om länets lägsta ungdomsarbetslöshet och norra länets lägsta
arbetslöshet för nyanlända.
Verkstadens verksamhet finns i Allaktivitetshuset tillsammans med Nora kommuns dagliga verksamhet Hagbygården. Deltagarna sysselsätts med enklare bygg- och snickeriarbeten, samt olika serviceuppgifter med bland annat Fritidsbanken. Under året har tre–fyra brukare och två handledare haft sin
praktiska verksamhet i verkstaden. AME och verkstaden har ansvarat för skötsel, såsom gräsklippning
och sophantering på Alntorps ö under sommaren. Utöver daglig skötsel har dessutom mindre bygguppgifter utförts, så som nya trappor och bryggor. Sommaren 2018 har även gräsklippning runt turistbyrån och vandrarhemmet utförts samt vissa åtgärder på Göthlinska gården. I verkstaden har deltagarna fått kunskaper om hantering av maskiner, materialkännedom samt tillverkning av allt från fågelholkar till mindre byggnader.
Många deltagare i verkstaden har varit nysvenskar, som i första hand varit på verkstan för att öva/prata
svenska. Verkstaden har under året drivit och ansvarat för Fritidsbankens verksamhet avseende bemanning, insamling och lagning av utrustning. Fritidsbanken och verkstan har arrangerat/medarrangerat friluftsdagar för fritidsgården, skolor och äldreomsorgen.
Under året har AME verkstan tagit emot personer från AF, försörjningsstöd, KAA, Activa och ferieungdomar. Totalt har 20 deltagare engagerats med olika uppgifter.

Ekonomiskt utfall.
Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett budgetöverskott om 0,1 mkr.

Framtiden
Framöver kommer fortsatt stort fokus att läggas på kontakter med företagen, samverka med Samhällsbyggnad Bergslagen och arbeta strategiskt med mark o exploatering. Tillkommer gör även en fortsatt
strategiska samverkan med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Angeläget är även utveckling av
arbetssättet internt mellan berörda kommunala verksamheter för effektivare och snabbare etablering av
deltagarna. Dessutom behöver utbudet av praktikplatser utvecklas och bättre anpassas till individernas
behov, marknaden och kommunens verksamheter.
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Integrationsverksamheten
Integrationsverksamheten omfattar ensamkommande barns stödboende samt anvisade vuxna och familjer. Verksamheten erhåller statsbidrag från Migrationsverket.

Årets händelser
Under år 2018 har verksamheten på Martingården avvecklats och ensamkommande barn och unga har
omplacerats till kommunens egna stödboende. Verksamheten på stödboendet inbegriper numera även
asylsökande barn och unga mot tidigare då enbart personer med uppehållstillstånd bodde på stödboendet.
Projektet all-in är numera organiserat under integrationsenheten. Syftet med projektet är att stödja och
hjälpa deltagarna att få sysselsättning i form av utbildning, praktik eller arbete.
Projektet Språkvän har bedrivits under åren 2017 – 2018 och avslutats 2018-12-31. Syftet med projektet var att underlätta för nyanlända att få kontakt med etablerade personer i samhället och på så sätt
ge möjlighet till snabbare svenskinlärning och förståelse för den svenska kulturen och sociala koder.
Målet var att skapa förutsättningar för ömsesidiga och frivilliga möten mellan nyanlända i Nora kommun och redan etablerade men även föreningar och civilsamhället. Projektet har uppnått sitt syfte då
många lyckade matchningar har skett.

Ekonomiskt utfall
Verksamhetens resultat för år 2018 är ett budgetöverskridande på cirka 7,1 mkr och beror på att statsbidragen i jämförelse med tidigare år minskat mycket. Integrationsverksamheten är budgeterad utifrån
att den ska finansieras av statsbidrag från Migrationsverket och för år 2018 har ersättningsnivåerna för
barn och unga vuxna sänkts i jämförelse med tidigare år.
De minskade statsbidragen hör samman med ett minskat antal ensamkommande barn och unga samt
nyanlända inom Nora kommun. Verksamheten har därför genomfört flera insatser för att anpassa sin
verksamhet till en lägre nivå och minska sina kostnader för externa placeringar för ensamkommande
barn och unga. Integrationsverksamheten har under början av år 2018 omförhandlat dygnspriset med
en extern aktör så att de externa placeringarna ska motsvara statsbidragen från Migrationsverket. Diskussion kring omförhandling av prisnivå har även förts med övriga externa aktörer. Verksamheten har
under året avslutat ett flertal externa placeringar i HVB-hem och dessa brukare har sedan placerats i
det stödboende som drivs i egen regi av Nora kommun.

Framtiden
Integrationsenheten har med åren blivit tämligen liten. Bedömningen är att inom en snar framtid kommer enheten enbart ha ett antal vuxna att arbeta med och de resurser som behöver finnas omkring
dessa är några integrationshandläggare. De ungdomar som bor på stödboendet kommer att flytta till
eget boende då de allra flesta har den självständigheten som krävs för att klara av eget boende. Sammantaget ger detta en bild av att framtiden kommer att föra med sig organisationsförändringar inom
Integrationsenheten.

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen omfattar redovisningen av kommunens pensionskostnader, förändring av semesterlöneskulden och kommunens anläggningstillgångar. Redovisningen av skatter och bidrag från
staten ingår också, uppdelat i allmän kommunalskatt, inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag, regleringsbidrag och LSS-utjämningsbidrag samt fastighetsavgiften. Kommunens finansnetto ingår i finansområdet, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. De finansiella
intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest, borgensavgifter och avkastning på likvida
medel. De finansiella kostnaderna består till största delen av räntekostnad på intjänade pensionsförmåner.
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Ekonomiskt utfall
Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskridande om drygt 2,0 mkr. Avsättningen till förtroendevaldas pensioner bidrar till överskridande med drygt 2,6 mkr (netto) och lägre investeringstakt än budgeterat påverkar den interna ränteintäkter med drygt 1,3 mkr som också påverkar resultatet negativt.
Skatteintäkterna har reducerats med cirka 2,0 mkr (slutavräkningen). Positiva budgetavvikelser är
Kommuninvests överskottsutbetalning för deras resultat år 2017 om drygt 1,9 mkr och driftbidraget till
konstgräset på 2,0 mkr som ingår i investeringsbudgeten fr o m år 2018.
Slutavräkningen är en korrigeringspost som beaktar förväntad skattekraft under innevarande år och
grundas på skatteverket redovisning av skatteintäkter. Under året har skatteprognoserna från Sveriges
kommuner och landstings (SKL) för bland annat preliminära slutavräkningen förändrats vid varje ny
skatteberäkning.

Finansiella nyckeltal över de senaste tre åren
Antal invånare per den 31 december
Skattesats
Skatter och bidrag
Skatter och bidragsförändring mellan åren
Skatter och bidragsförändring mellan åren
Nettokostnad inklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster
Varav slutreglering av pensionsåtagande för Ädelreformen
Nettokostnadsförändring mellan åren
Nettokostnadsförändring mellan åren
Nettokostnadsförändring mellan åren exklusive jämförelsestörande poster
Nettokostnadsförändring mellan åren exklusive jämförelsestörande poster
Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag
Finansnetto inklusive pensionsränta
Årets resultat (Förändring av eget kapital)
Resultat exklusive jämförelsestörande poster
Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag
Nettoinvesteringar
Avskrivningar
Nettoinvesteringar/nettokostnad
Avskrivningar/nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad (Årets resultat + Avskrivningar/Nettoinvestering)
Tillgångar
Skulder/avsättningar
Eget kapital
Soliditet (Eget kapital/Tillgångar)
Resultatutveckling (Årets resultat/eget kapital)
Förändring av tillgångar
Likviditet
Långfristig låneskuld
Kortfristig låneskuld
Ansvarsförbindelse (Pensionsförpliktelser)
Resultat per invånare
Likviditetsdagar (likviditet/nettodriftkostnad)
Skatteväxling/skatteförändring

ÅR 2018
10 737 inv.
22,25 kr
637 405 tkr
3,7 %
22 904 tkr
633 167 tkr

ÅR 2017
10 747 inv.
22,25 kr
614 501 tkr
5,4 %
31 316 tkr
597 572 tkr

6,0 %
35 595 tkr
6,0 %
35 595 tkr
99,3 %
2 684 tkr
6 922 tkr
6 922 tkr
1,1 %
18 018 tkr
14 338 tkr
2,8 %
79,6 %
118,0 %
422 738 tkr
182 676 tkr
240 062 tkr
56,8 %
2,9 %
8,5 %
124 849 tkr

3,4 %
19 492 tkr
2,6 %
15 156 tkr
97,2 %
1 928 tkr
18 857 tkr
18 857 tkr
3,1 %
28 524 tkr
14 706 tkr
4,8 %
51,6 %
117,7 %
389 740 tkr
156 600 tkr
233 140 tkr
59,8 %
8,1 %
3,4 %
115 794 tkr

118 152 tkr
249 283 tkr
645 kr
51 dgr

103 496 tkr
258 122 tkr
1 755 kr
50 dgr
0,50 kr

ÅR 2016
10 665 inv.
21,75 kr
583 185 tkr
6,0 %
32 989 tkr
578 080 tkr
4 336 tkr
5,1 %
27 980 tkr
5,1 %
28 162 tkr
99,1 %
3 236 tkr
8 341 tkr
4 005 tkr
1,4 %
32 927 tkr
13 143 tkr
5,7 %
39,9 %
65,2 %
376 960 tkr
167 502 tkr
209 458 tkr
55,6 %
4,0 %
6,0 %
85 955 tkr
117 627 tkr
268 045 tkr
782 kr
39 dgr

Investeringsredovisning
Kommunens investeringsutgifter under året var drygt 18,0 mkr (32,9 procent av budgeterade investeringar på drygt 54,7 mkr). Samhällsbyggnadsförbundet har haft drygt 34,1 mkr av den totala investeringsbudgeten för kommunen och 36,5 procent av investeringsplanen har genomförts. Avsatta investeringsmedel för Östra stranden och VA-ledningen Nora – Lindesberg är två stora projekt som inte har
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genomförts enligt investeringsplanen. Nora kommuns verksamheter har använt 26,8 procent av investeringsutrymmet. Två stora anledningar till att inte investeringsutrymmet för kommunens verksamheter har använts fullt ut är arbetet med ishallsbygget och konstgräsplanen som avstannat.
INVESTERINGSPROJEKT 2018
92530 KLIMATKLIVET
92000 REINVESTERING STÖD O
92230 IT-INVESTERINGAR
92231 IT UPPGRADERING KAPA
92232 IT-INV KANALISATION
92233 IT OFFICE 365 OCH AZ
92234 IT F5 BIGIP INTERNET
92235 BACKUPFÖRBÄTTRING OC
95505 KOMMUNENS FOTBOLLSPL
95507 DRÄNERING NORVALLA
95501 ISHOCKEYHALLEN OMBYG
92400 KOSTORG INV
92402 DISKMASKIN MARSTRAND
92403 KARTONGKOMPRIMATOR F
92404 UGN LÄRKESKOLAN
92303 ALNTORPS Ö, GULA VIL
92305 GUSTAVSBERGS CAMPING
92527 STÄLLPLATS HUSBILAR
93001 ÖKAD MÖJLIGHET KVARB
93323 KALLELSELARM HAGBYÄN
93400 VÅRDSÄNGAR
93205 DIGITAL SIGNERING SÄ
93320 HAGBY ÄNGAR INV
94000 REINVESTERING UTBILD
94100 BIF INVENTARIER
94140 INV ÅS SKOLA-FÖRSK,
94160 jÄRNTORGSSK, FÖRSK O
94174 MARSTRANDSHAGEN INV
95302 GÖTHLINSKA GÅRDEN
94300 KULTURSKOLA
92705 PERSHYTTAN LEKPLATS
95000 REINVESTEIRNG TILLVÄ
95506 INVENTARIER OCH UTRU
95406 UTBYTE AV PUBLIKA DA
SUMMA NORA KOMMUN

UTFALL
0 tkr
0 tkr
1 tkr
34 tkr
0 tkr
339 tkr
595 tkr
340 tkr
0 tkr
665 tkr
445 tkr
0 tkr
45 tkr
45 tkr
147 tkr
931 tkr
0 tkr
562 tkr
-8 tkr
0 tkr
194 tkr
509 tkr
184 tkr
0 tkr
1 tkr
36 tkr
59 tkr
114 tkr
0 tkr
0 tkr
163 tkr
0 tkr
82 tkr
50 tkr
5 535 tkr

ÅRSBUDGET
858 tkr
200 tkr
2 000 tkr
0 tkr
300 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
4 000 tkr
320 tkr
7 000 tkr
300 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
880 tkr
900 tkr
0 tkr
0 tkr
300 tkr
200 tkr
500 tkr
250 tkr
1 500 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
120 tkr
500 tkr
0 tkr
500 tkr
0 tkr
0 tkr
20 628 tkr

AVVIKELSE
858 tkr
200 tkr
1 999 tkr
-34 tkr
300 tkr
-339 tkr
-595 tkr
-340 tkr
4 000 tkr
-345 tkr
6 555 tkr
300 tkr
-45 tkr
-45 tkr
-147 tkr
-51 tkr
900 tkr
-562 tkr
8 tkr
300 tkr
6 tkr
-9 tkr
66 tkr
1 500 tkr
-1 tkr
-36 tkr
-59 tkr
-114 tkr
120 tkr
500 tkr
-163 tkr
500 tkr
-82 tkr
-50 tkr
15 093 tkr

INVESTERINGSPROJEKT 2018
92510 GATOR OMBYGGN SAMT G
92511 HANDIKAPPÅTGÄRDER
92520 UPPRUSTNING BROAR
92528 GATUOMBYGGNAD VA-OML
92514 VÄGBELYSN ARMATUR MM
92103 HAGBYDAMMEN
92550 LEKPARKER
92551 PARKER OMBYGGN
92554 STRANDSKONING TRÄNGB
92555 STRANDPROMENADEN
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET

UTFALL
2 056 tkr
0 tkr
0 tkr
1 368 tkr
960 tkr
298 tkr
820 tkr
483 tkr
261 tkr
0 tkr
6 246 tkr

ÅRSBUDGET
2 000 tkr
300 tkr
490 tkr
2 500 tkr
960 tkr
200 tkr
890 tkr
516 tkr
400 tkr
100 tkr
8 356 tkr

AVVIKELSE
-56 tkr
300 tkr
490 tkr
1 132 tkr
0 tkr
-98 tkr
70 tkr
33 tkr
139 tkr
100 tkr
2 110 tkr
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INVESTERINGSPROJEKT 2018
92612 ASFALTERING ÄNGARNA
92600 RENINGSVERK NORA, SL
92602 UTBYTE LEDNINGSNÄT
92603 SÄKERHET VV
92604 ÖSTRA STRANDEN
92606 VA-ANL DAGVATTENHANT
92609 VA-LEDNING NORA-LIND
92608 JÄRNBOÅS
SUMMA TAXEFINASIERAD VERKSAMHET
SUMMA

UTFALL
142 tkr
199 tkr
3 092 tkr
193 tkr
1 114 tkr
472 tkr
551 tkr
475 tkr
6 237 tkr

ÅRSBUDGET
100 tkr
500 tkr
3 500 tkr
300 tkr
13 000 tkr
500 tkr
6 000 tkr
1 900 tkr
25 800 tkr

AVVIKELSE
-42 tkr
301 tkr
408 tkr
107 tkr
11 886 tkr
28 tkr
5 449 tkr
1 425 tkr
19 563 tkr

18 018 tkr

54 784 tkr

36 766 tkr

NoraBostäder AB
NoraBostäder AB:s samtliga aktier ägs av Nora kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att
inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolagets
verksamhetsuppdrag är att inom Nora kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter, förvaltningslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.
NoraBostäder har 658 bostäder och prima lokalytor på drygt 3 700 kvm. Efterfrågan är hög, uthyrningsgraden ligger på cirka 99 procent. Under år 2018 gjordes en omflyttning i 94 bostäder.
Under 2018 har bolagets affärsplan för åren 2019 – 2024, omarbetats med en tydligare koppling till
Nora kommuns vision och övergripande mål. Affärsplanen anger fem fokusområden för verksamheten; Kund – Fastighet – Ekonomi – Medarbetare – Miljö. Mål, aktiviteter och mått på måluppfyllelse har fastställts för varje fokusområde.
Vinsten för helåret 2018 efter finansiella poster uppgick till cirka 1,0 mkr. Budgeterat resultat för 2018
uppgick till 0 mkr. Den största skillnaden jämfört med budgeten är föranledd av lägre drifts- och räntekostnader. Hyreshöjningen för bostäder år 2018 slutade på 1,2 procent från den 1 april.
Bostadsrätten Gråsparven, Kristinebergsvägen 20 har avyttrats. Försäljningen har påverkat årets resultat med 0,3 mkr.
Som ett led i Nora kommuns vision att vara regionens mest attraktiva boendekommun med runt 13
000 invånare år 2030, har bolaget under år 2018 påbörjat planering för byggnation av bostäder i parhus på fastigheten Gullvivan 9. Andra större investeringsprojekt var renovering av tvättstuga i Gyttorp
(Gyttorp 5:3), takbyte (Pelikan 5, 11), utvändig målning (Korpen 4), utvändig målning (Blomman 6)
samt utvändig målning av fönster, dörrar och entré (Vinkelboda, Gyttorp 5:3).
Efterfrågan bedöms som fortsatt hög. Förhandling gällande hyresnivå år 2019 är ännu inte avslutad.

Nora Fastigheter AB
Nora Fastigheter AB:s samtliga aktier ägs av Nora kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är
att inom ramen för den kommunala kompetensen främja lokalförsörjningen i kommunen. Bolagets
verksamhetsuppdrag är att inom Nora kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter, förvaltningslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.
Nora Fastigheter äger och förvaltar cirka 63 000 kvm prima lokalytor och 55 seniorbostäder. Största
kund är Nora kommun som står för 79 procent av förhyrningarna. I dessa förhyrningar innefattas skolor, förskolor, vårdboende samt verksamhets- och förvaltningslokaler fördelade i kommunens tätorter.
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Övriga förhyrningar sker till företag, föreningar och organisationer. De lokalerna finns främst i centrala Nora, Pershyttans industriområde och kvarteret Bryggeriet.
Under år 2018 har bolagets affärsplan för åren 2019 – 2024, omarbetats med en tydligare koppling till
Nora kommuns vision och övergripande mål. Affärsplanen anger fyra fokusområden för verksamheten, Kund – Fastighet – Ekonomi – Miljö. Mål, aktiviteter och mått på måluppfyllelse har fastställts
varje fokusområde.
Per 2018-04-18 fattade kommunfullmäktige beslut om byggnation av ny skola samt utrangering av nuvarande skola Karlsängskolan, Bikupan 17. Beslut om utflyttning från befintlig skola påverkar det
framtida kassaflödet och ger upphov till nedskrivning av det bokförda värdet. Resultatet för år 2018
har påverkats negativt med 12,0 mkr till följd av nedskrivning. För att bibehålla soliditeten har bolaget
erhållit 12 mkr i kapitaltillskott från Nora kommun. Investeringsramen uppgår till 360 mkr och skolan
beräknas vara färdigställd hösten 2023.
Förlusten för helåret 2018 efter finansiella poster uppgick till cirka 10,5 mkr. Resultatet är till största
delen föranledd av nedskrivning Bikupan 17 samt lägre drifts- och räntekostnader. Budgeterat resultat
för år 2018 uppgick till 0 mkr.
Större investeringar under året avser ombyggnad av kontor för Samhällsbyggnad Bergslagen (Svarven
12), ombyggnad av Gammelgården (Höken 7) för anpassning till daglig verksamhet, renovering av
omklädningsrum och nytt golv i idrottshallen (Bikupan 18), målning/underhåll av fasad vid Gammelbo (Åshyttan 4:65), flertalet åtgärder vid Hagby Ängar (Trängen 3–4) bl.a. renovering av två avdelningskök, upprustning av hiss, nya kallvattenledningar, ny styr- och reglerutrustning samt byte av
taktäckning.
Fastigheten Gamla Pershyttan 5:23 har avyttrats. Försäljningen har påverkat årets resultat med 0,6
mkr.
Efterfrågan bedöms som fortsatt hög. Beslut om byggnation av nya Karlsängskolan samt eventuella
ändringar i kommunens framtida lokalanvändning kommer att påverka bolaget i stor omfattning kommande år.

Nora Kommuns organisation 2018
KOMMUNSTYRELSEN 2018
Namn
Uppdrag
Solveig Oscarsson
Ordförande
Ulla Bergström
Vice ordförande
Jonas Åkerman
Ledamot
Per Andreasson
Ledamot
Hans Knutsson
Ledamot
Bror-Erik Israelsson
Ledamot
Camilla Andersson-Larsson Ledamot
Therese Hoikkala
Ledamot
Tom Rymoen
Ledamot
Helena Vilhelmsson
Ledamot
John Sundell
Ledamot
Birgitta Borg
Ledamot
Ove Göthlin
Ledamot
Pia-Maria Johansson
Ledamot
Bertil Roden
Ledamot
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Parti
S
S
S
S
S
S
V
V
M
C
KD
L
SD
Lpo
NP

Ulf Carlsson
Ulf Carlsson
Jan Kallenbäck
Solveig Oscarsson

ORGANISATION 2018
Kommunfullmäktiges ordförande
Valberedningens ordförande
Revisionens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande

Isabell Landström
Henric Lundberg
Fredrik Bergström
Lars Skoghäll

VERKSAMHET 2018
Kommundirektör
Verksamhetschef - Utbildning
Verksamhetschef - Omsorg
Verksamhetschef - Tillväxt och utveckling

BOLAG, GEMENSAMMA NÄMNDER, KOMMUNALFÖRBUND 2018
Bror-Erik Israelsson
Nora Fastigheter AB Ordförande
Eva Henebäck
Nora Fastigheter AB Verkställande direktör
Bror-Erik Israelsson
NoraBostäder AB Ordförande
Eva Henebäck
NoraBostäder AB Verkställande direktör
Kristine Andersson
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande
Martin Lindström
Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef
Hans-Olof Hake
Samhällsbyggnadsförbundet Ordförande
Ola Westin
Samhällsbyggnadsförbundet Förbundschef
Ameer Sachet
Nerikes Brandkårs Ordförande
Per-Ove Staberyd
Brandchef
Organisationen redovisar förhållandena per den 30 november 2018
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