
NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under

skrifter 

Organ 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Tingshuset, 2018-01-24 kl 8.30-11.50 

enligt bifogad närvarolista. 

Håkan Blaxmo, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, §§ 1-2 
Ulf Smedberg, Nerikes Brandkår, § 9 
Peter Warman, ekononichef, §§ 11, 13 
Isabell Landström, kommunchef 
Eva Stensson, kommunsekreterare 

Jonas Akerman (S) 

Paragrafer 1-14 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Ledningsutskottet 

2018-01-24 

Datum för 
anslags nedtagande 

Stöd & service, administration, Tingshuset 

§L ~ 
,(. <, •• ~~ •••• •••••••••••••• • • • • • ••• • ••• •• • •• • •••••••••••• •• . • 

Solveig Oscarsson, ordförande 

Sida 

1 



INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR LEDNINGSUTSKTTETS PROTOKOLL 24 januari 2018 

Ärende 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering av 
felparkeringsavgifter. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för fordonsflytt, 
Uppställning samt skrotning. 

Förslag till arvodering till representanter från organisationerna i kommunala 
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. 

Undertecknande av borgensförbindelser. 
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Medborgarförslag 212017 om lekplats i Striberg. 
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Förslag till överenskommelse om samverkan om god, jämlik och jämställd 
hälsa i Örebro län 2018-2023. 

Nerikes Brandkårs förslag till ny taxa för tillsyn och tillståndsgivning . 

Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete för att motverka 
ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Svar på revisorernas granskning om hur beredningen av taxa för vatten- och 
avlopp hanteras i Nora kommun i relation till Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. 
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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 1i 
(00 '-.)< 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-24 2 

Lu § 1 dnr ks2017-744 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering 
av felparkeringsavgifter 

Direktionen för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat 
ärendet den 17 november 2017, § 149. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i blanda annat Nora kommun att besluta om reviderade 
felparkeringsavgifter. 

Förbundet anser att felparkeringsavgifterna bör justeras så att avgifterna 
motiverar fordonsförare att inte fel parkera. 

Förbudet föreslår att följande felparkeringsavgifter ska gälla i Nora kommun 
för överträdelsepunkterna 01-41 i bilaga Slag av överträdelse i Transport
styrelsens föreskrifter (TSFS 2016: 116) om meddelande om parkerings
anmärkning mm. 

Listan nedan redovisar bilagans överträdelsepunkter, förslag till 
felparkeringsavgift samt eventuella kontrolltider. 

Punkterna 01-08 
Punkterna 20-26 
Punkterna 30-31 
Punkterna 34-41 

800 kronor 
600 kronor 
800 kronor 
600 kronor 

o minuter 
5 minuter 
O minuter 
5 minuter. 

Förbundet föreslår att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2017. 

Under utskottets behandling av ärendet informerar trafikingenjören om det 
arbete som pågår med en trafikutredning som inkluderar trafikplan, gång
och cykelplan samt parkeringsplan. 

Utskottet enas om att ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen för att invänta trafikutredningen. 

Ledningsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att 
invänta trafikutredningen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
$ammantradesdatum Sida 

2018-01-24 3 

Lu § 2 dnr ks2017-745 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skotning 

Direktionen för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat 
ärendet den 17 november 2017, § 148. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i blanda annat Nora kommun att besluta om reviderad taxa för 
fordonsflytt, uppställning samt skrotning. 

Förbundet ser ett problem med långtidsuppställda fordon i kommunerna 
både ur ett trafiksäkerhets- och miljöperspektiv. Kostnaden för detta bör inte 
belasta kommuninvånama utan finansieras i första hand av fordonsägaren 
och när det inte är möjligt, av fastighetsägaren. 

Kostnaden ska i de fall fordonet är uppställt på allmän platsmark betalas av 
fordonsägaren. Om fordonet är uppställt på kvartersmark ska en beställning 
från fastighetsägaren om att flytta fordonet lämnas till förbundet. Fastighets
ägaren står för kostnaderna för flytten av fordonet. 

Förbundet föreslår följande taxa för fordonsflytt, inklusive moms. Taxan 
föreslås gälla från och med den 1 mars 2018. 
BiJrgning till uppstiJllningsplats 
Bilrgning för skrotning 
BiJrgning för skrotning med TMA 
(energiupptagande skydd) 
Fordon uppstilllt på uppstiJllningsplats 

2000 kronor 
2000 kronor 
2500 kronor 

50 kronor/dygn, max 90 dagar 

Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden att taxan ska 
gälla från och med 1 april 2018 för att det adminsitrativa arbetet med att 
färdigställa protokoll och justering ska hinnas med. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyreiens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt flytt samt 

att taxan ska gälla från och med den 1 april 2018. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-01-24 4 

Lu § 3 dnr ks 2017-654 

Förslag till arvodering till representanter från organisationerna i 
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet 

Representanter från organisationerna som ingår i det kommunala handi
kapprådet och det kommunala pensionärsrådet har inte rätt till arvode från 
kommunen enligt det gällande reglementet för ersättning till kommunala 
förtroendevalda. 

Arvode har trots det betalats ut fram till juni 2016 då det uppdagades och 
utbetalningarna upphörde. 

Kommunalråden har dock tagit initiativ till att ett förslag tagits fram som 
innebär att representanter för organisationerna i handikapprådet och 
pensionärsrådet får rätt till arvode under mandatperioden 2014-2018. 

Kommunstyrelsens ordförande tog beslut i brådskande ärende i maj 2017 
att betala ut arvode till de närvarande representanterna för totalt sex 
sammanträden under perioden september 2016 till november 2017. Den 
totala summan för det retroaktiva arvodet blev ca 18 300 kronor. 
Finansieringen togs från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel 
år 2017. 

Förslaget som kommunfullmäktige ska ta ställning till är att bevilja arvode 
under 2018. Det är svårt att exakt beräkna hur stor summan för arvodet för 
2018 blir eftersom det beror på hur många som deltar på sammanträdena. 
Beräkningen för år 2017 är ca 12 600 kronor och då har mellan 13 och 17 
representanter deltagit. Det är rimligt att anta att summan för år 2018 blir 
ungefär på samma nivå som 2017. 

Under utskottets behandling av ärendet konstateras att det är viktigt att det 
klart framgår vem som representerar respektive organisation för att arvode 
ska kunna betalas ut. 

Ordföranden föreslår att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organisa
tioner som ingår i råden och vilka personer som är utsedda att representera 
respektive organisation. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att socialchefen får i uppdrag att se över vilka organisationer som ingår i 
råden och vilka personer som är utsedda att representera respektive 
organisation. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

1~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-01-24 5 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att representanterna från organisationerna i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet har rätt till sammanträdesarvode under 
2018. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

1J 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-24 6 

Lu § 4 dnr ks2018-048 

Undertecknande av borgensförbindelser 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall 
för henne kommunstyrelsens vice ordförande Ulla Bergström (S) eller 
socialutskottets ordförande Jonas Akenman (S) samt kommunchef Isabell 
Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger Multanen eller 
ekonomichef Peter Warman eller tf personalchef Ulla Lundholm, att två i 
förening, förtroendevald och tjänsteman, på kommunens vägnar underteckna 
borgensförbindelser. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-24 7 

Lu § 5 dnr ks2018-049 

Teckningsrätt för bankkonton mm 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utse ekonomichef Peter Warman, controller Sofia Pettersson, controller 
Zerit Beraki , administratör Annelie Jansson, administratör Lena Gunnarsson 
och administratör Lena Skogsmo att, två i förening , teckna Nora kommuns 
och dess stiftelsers samtliga bankkonton och att utkvittera till kommunen 
ställda checkar och betalningsavier. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

J?o 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum 

2018-01-24 

Lu § 6 dnr ks2017-618 

Medborgarförslag 2/2017 om lekplats i Striberg 

Gunnar Ekman med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 
11 november 2017, § 100. 

Förslagsställarna föreslog: 

att kommunen anlägger en lekplats i Striberg. 

Sida 

8 

Kommunfullmäktige beslutade att överläman förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Under ledningsutskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om 
att i den budget som kommunfullmäktige antog den 13 december 2017, 
§ 123, ingår att anlägga en lekplats i Striberg och att det arbetet är på gång. 

Ordföranden föreslår därför att medborgarförslaget bifalls och därmed kan 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari och 
fullmäktige den 28 februari. 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag vilket bifalls. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget. 

Protokollsutdrag til l 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

&;;s sign .i} 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-24 9 

Lu § 7 dnr ks2017-672 

Medborgarförslag 3/2017 om ljuspunkter iDalkarlsberg 

Lennart Hedberg med flera överlämnade förslaget på fullmäktige den 
11 november 2017, § 101 . 

Förslagsställarna föreslog : 

att kommunen sätter upp ljuspunkter på följande ställen iDalkarsberg: 
• mitten av Bergabaeken vid Badhuset 
• nedanför Smedjan i Dalkarlsberg 
• vägkorset nedan för Herrgården. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för beslut. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-24 10 

lu § 8 dnr ks2018-016 

Förslag till överenskommelse om samverkan för god, jämlik och 
jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

Under 2017 har arbete pågått med att ta fram nya folkhälsoöverens
kommelser för Örebro län. Dessa ersätter folkhälsoavtal som gäller till och 
med den 30 april 2018. 

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa för länets befolkning är 
samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet samt 
Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisa
tioner ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras 
insatser. Verksamhet inom folkbildning och föreningsliv främjar en god och 
jämlik hälsa och är en nÖdvändig del av samhällets folkhälsoarbete. 

Syftet med överenskommelsen är att skapen ett långsiktigt och kunskaps
baserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna 
i norra länsdelen och Region Örebro län. Motsvarande överenskommelser 
tecknas även mellan Region Örebro län och kommunerna i övriga tre läns
delar, Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna (ÖlIF/SISU) 
samt Örebro läns bildningsförbund (ÖlBF) 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 maj 2018 och till och med 
den 31 december 2023. 

ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till överenskommelse om samverkan för god, jämlik 
och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

&0 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantradeSdatum Sida 

2018-01-24 11 

Lu § 9 dnr ks2018-010 

Nerikes Brandkårs förslag till ny taxa för tillsyn och tillstånds
givning 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag som 
kommuner kan använda för konstruktion av taxa inom räddningstjänstens 
område för tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor och LBE, lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. Den gäller för de flesta myndighets
ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE. 

Nerikes Brandkår har för avsikt att använda taxan när det gäller tillsyn enligt 
LSO och LBE samt tillståndsgivning enligt LBE. För att kunna använda det 
underlag för konstruktion av taxa som Sveriges Kommuner och Landsting 
tagit fram behöver handläggningskostnad per timme beräknas. Taxan kan 
utformas enligt tre modeller; timtaxa, fast avgift eller utifrån ärendetyper. 

Nerikes Brandkår föreslår att taxan utformas som en timtaxa. Uppräkningen 
av taxan sker genom att använda sig av ett index som Sveriges Kommuner 
och Landsting tillhandahåller, prisindex för kommunal verksamhet, PKV. PKV 
är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används av 
Sveriges Kommuner och Landstings egna beräkningar och beskrivningar av 
sektorns kostnadsutveckling. 

Direktionen för Nerikes Brandkår har behandlat ärendet den 14 december 
2017, § 50. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i respektive medlems
kommun att fatta beslut om taxan. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat förslag till taxa för tillsyn och tillståndsgivning samt 

att taxan träder i kraft den 1 april 2018. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

J?O 1tl 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-24 12 

Lu § 10 dnr ks2016-057 

Svar på revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete för 
att motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna 

Revisorerna har genomfört en uppföljning av den granskning som genom
fördes 2015 om kommunstyrelsens arbete för att motverka ohälsa och 
sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte stärkt 
sin styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. Uppföljningen visar ändå 
att åtgärder vidtagits i förvaltningen för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro 
hos kommunens medarbetare. Det har till exempel inom förvaltningen skett 
en utveckling bland annat avseende riskbedömning samt hur cheferna 
arbetar med medarbetarenkäten. Revisorerna ser detta som positivt. 

Utifrån uppföljningen rekommenderar revisorerna 
• att kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppföljning av arbets

givarfrågorna 
• att kommunstyrelsen fattar beslut om målvärden samt att under året följa 

upp måluppfyllelse och vilka åtgärder som görs för att uppnå målet 
• att kommunstyrelsen säkerställer att man uppfyller sitt arbetsmiljöansvar 

genom att rapportering sker hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunen. 

Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder och andra kommer att vidtas med 
anledning av revisorernas synpunkter. 

Ett arbete med vision och mål har under hösten genomförts i budget
samordningsgruppen och i december antog fullmäktige vision, övergripande 
målområden och mål. Det arbete som återstår är att koppla indikatorer och 
målvärden till målen. 

Vision, övergripande målområden och mål är och kommer att vara en del i 
budgethandlingar och budetarbetet. Uppföljning och målresultat kommer att 
ingå i årsbokslutet. 

Personalchefstjänsten har under hösten 2017 varit tillsatt med en 
tillförordnad chef. Detta kommer att fortsätta under våren 2018. Denna 
situation har påverkat rapportering avarbetsmiljöarbetet. 

Rekryteringsarbetet av ny personalchef kommer att påbörjas under våren 
2018. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom svar på revisorernas granskning. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

S!.D 1~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-01-24 13 

Lu § 11 dnr ks2017 -658 

Svar på revisorernas granskning om hur beredning av taxa för 
vatten- och avlopp hanteras i Nora kommun i relation till 
Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 

Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av hur beredning av 
taxa för vatten och avlopp hanteras i Nora kommun i relation till Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen. 

Syftet med granskningen har varit att kartlägga processerna kring beredning 
av VA-taxan, identifiera eventuella risker för hur taxan bereds samt beskriva 
om det finns en skillnad mellan tänkt och faktisk process. Revisorerna 
konstaterar att ärendegången i organisationen varit enligt den fastställda 
Förbundsordningen. 

Utifrån granskningen bedömer revisorerna att underlagen för beslut gällande 
VA-taxan bör tydliggöras. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att 
inför att beslut ska fattas om VA-taxan ska följande information inhämtas och 
beaktas. 
• Hur har VA-taxan utvecklats över tid i Nora kommun? Även en jämförelse 

med andra kommuner skulle stärka beslutsunderlaget. 
• Hur ser prognosen ut för VA-avgifterna? 
• Hur har kostnaderna utvecklats över tid? Är/har kostnaderna varit i paritet 

med intäkterna från kunderna, självkostnadsprincipen? 
• En redogörelse som styrker en höjning/sänkning av taxeavgiften ska 

lämnas. 

Ekonomichefen har överlämnat ett förslag till svar på revisorernas 
granskning. Svaret innehåller en redovisning från förbundet utifrån 
revisorernas rekommendation samt ekonomichefens kommentarer. 

Ekonomichefen förslår att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
kompletterar den långsiktiga ekonomiska planeringen med att 
• redovisa årskostaden för VA-förbrukning för en villa, 150 m3 (Typhus A), 

för den period som den långsiktiga ekonomiska planeringen avser. 
• redovisa en jämförelse av årskostnaden för VA-förbrukning för en villa, 

150 m3 (Typhus A) mellan fem likvärdiga kommuner som Nora kommun 
och medlemskommunerna för de fem senaste åren. 

• komplettera diagrammet för den långsiktiga ekonomiska planeringen 
(prognosen) med skriftlig sammanställning innefattande vad som påverkar 
VA-taxan och dess förändring. 

• komplettera prognosen med en skriftlig information om hur man planerar 
att använda VA-fonden. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Ledningsutskottet 2018-01-24 14 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom upprättat förslag till svar på revisorernas granskning. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~@ 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~D 1~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-24 15 

Lu § 12 dnr ks2018-011 

Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören 

Riksdagen har beslutat om ny kommunallag som gäller från den 1 januari 
2018. I nya kommunallagen finns ett kapitel, kapitel 7, som behandlar 
anställda. Paragraferna 1 och 2 behandlar direktören. Enligt paragraf 2 ska 
kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvalt
ningen under styrelsen. Dessutom ska instruktionen fastställa direktörens 
övriga uppgifter. 

Kommuncheferna i Lindesberg och Nora har tillsammans tagit fram ett 
förslag till instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören. 
Instruktionen innehåller vad kommundirektörens övergripande uppdrag är 
både externt och internt i organisationen. 

Uppföljning av uppdraget ska göras vid ett utvärderingssamtal med kommun
styrelsens ordförande. Detta ska, tillsammans med övriga lönekriterier, vara 
ett underlag för lönesamtal. 

Instruktionen ska uppdateras minst vart fjärde år eller vid större förändring av 
kommundirektörens uppdrag. Uppdateringen fastställs av kommunstyrelsen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättat förslag till instruktion och uppdragsbeskrivning för 
kommundirektören. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till internbudget 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
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Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 123, om budget för 
år 2018 samt ekonomisk plan för 2019-2020. 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till internbudget för kommun
styrelsens verksamheter. 

Under utskottets behandling av ärendet vill Helena Vilhelmsson (e) ha en 
redovisning på hur satsningen på "Landsbygdsstrategi" ska utformas samt 
hur satsningen på "Naturskola" ska utformas. 

Ordföranden informerar om att ärendena kommer att behandlas på lednings
utskottets sammanträde den 7 mars. 

Helena Vilhelmsson yrkar bifall till upprättat förslag till internbudget för 2018 
exklusive 400 000 kronor under kontot Kommunchefen tills en redovisning 
inkommit hur satsningen "Landsbygdsstrategi" ska utformas samt exklusive 
250 000 kronor under kontot Kultur- och fritidschef tills en redovisning 
inkommit hur satsningen "Naturskola" ska utformas. 

Ordföranden ställer proposition på upprättat förslag till internbudget 2018 och 
finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Helena Vilhelmssons yrkande och 
finner att det avslås. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta upprättat förslag till internbudget för år 2018 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Helena Vilhelmsson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protoko llsutdrag till 
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Lu § 14 dnr ka2018-051 

Kommunchefen informerar 

Ny personalchef 
Förra personalchefen slutade sin anställning i Nora kommun den 
30 november 2017. Rekryteringen av ny personalchef avbröts under hösten 
2017. Administrariva chefen var tillförordnad personalchef under december 
månad. 

Ny tillförordnad personalchef är sedan i bö~an av januari Ulla Lundholm. Hon 
arbetar, under våren, tre dagar i veckan, måndag-onsdag. Ulla Lundholm 
kommer från Kumla kommun där hon tidigare under många år arbetat som 
personalchef och sedan 2013 som kommundirektör. I december 2017 
slutade hon i Kumla kommun för att gå i pension. 

Skyddsrond i Tingshuset 
Huvudskyddsombuden för Vision och LR har tillsammans med en represen
tant för arbetsgivaren genomfört en skyddsrond i Tingshuset. Det framkom 
då att kontorslokaler samt sammanträdesrummet Nostrarummet på tredje 
våningen inte ska användas då kravet på brandskydd inte uppfylls. 

En brandskyddsdokumentation med åtgärdsprogram ska upprättas av ett 
externt företag. I avvaktan på att det blir klart har kommunchefen beslutat att 
arbetsrum och sammanträdesrum på tredje våningen inte ska användas. En 
plan ska snabbt tas fram för hur de berörda kan få andra arbetsplatser i 
Tingshuset. 

Lunchrummet berörs inte eftersom det därifrån finns två utrymningsvägar. 

Det blev också anmärkningar på säkerheten i receptionen där det saknas 
möjlighet för personalen att larma. En handlingsplan bör tas fram. 

Det bör också tas fram en handlingsplan för att förbättra inomhusklimatet. 

Lunchrummet uppfyller inte kraven för personalutrymme och matsal. Det 
finns sittplatser för 18 personer och i Tingshuset arbetar 54 medarbetare. 

Krisövning Sonja 
Kommunchefen uppmanar ledamöterna i ledningsutskottet, som också är 
krisledningsnämnd, att boka in den 22 november i år. Då genomförs en stor 
krisövning, Sonja, där krisledningsnämnden kan bli inblandad. 

Protokollsutdrag till 
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Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I§ § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson 1 

Ulla Bergström 1 

Jonas Akerman 1 

Camilla Andersson Larsson -
Tom Rymoen -
Helena Vilhelmsson 1 

Göran Berggren -
Ersättare 

Hans Knutsson 1 

Per Andreasson 1 

Therese Hoikkala 

Ulf Wilder 1 
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