
NORAKOMMUN

Ledningsutskottet

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses alt justera

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatorn

2018-05-14

Tingshuset, 2018-05-14 klockan 8.00-1 2.10

enligt bifogad närvarolista .

Isabell Landström. kommunchef
Michael Bergen, sekreterare
Inger Multanen, administrativ chef
Tanja Swartz Grundström , upphandlare, § 35
Ingegerd Heden, kommunikationsstrateg , § 40
Peter Warman, ekonomichef, §§ 41-43
Karin Lusth , Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen , § 44
Thomas Kullberg , Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, § 44

Jonas Akerman (S)

Sida

42

Justeringens
plats och lid

Under

skrifter

Organ

Sekreterare

Ordförande

Justerande

t//7,_~
· :~zt~~ · · · · · · · · ·J · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · .
Michael Bergen

~4/_\.,;D.7:.~4L~~ .
Solveig Oscarsson (S)

~C~.~ .= .
Jdt~; Aker~~"V" · ·~· · · · · · · · · · · · · ·

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

Ledn ingsutskottet

Paragrafer 35-50

Sammantr ädesdatum 2018-05-14

Datum för
anslagsuppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift

Stöd & service , administration, Tingshuset

0tKe.e.-1v:\ • •• • • ••C.I .,-:".h == .
Solveig Oscarison, ordförande



INNEHALLSFÖRTECKN ING FÖR LEDNINGSUTSKOTTETS PROTOKOLL
2018 -05-14

Ärende

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i
april 2018

Förslag revidering av upphandlingspolicy

Förslag till tillämpningsanvisn ingar för OPF-KL och PBF

Svar på revisorernas grundläggande granskning 2017

Förs lag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotn ing av fordon

Information förslag platsvarumärke

Aktieägartillskott i samband med utrangering av Karlsängsko lan (nedrivning)

Ekonomisk rapport t.o .m april 2018

Förslag till budgetanvisningar inför budgetå ret 2019 och plan-åren 2020-2021

Arsredov isning 2017 för Sarnhällsbygg nadsförbundet Bergslagen

Revisionsberättelse för Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för år 2017

Instruktion till ombuden inför årsstämman i Tursam

Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av kommunstyrelser
verksa mheter

Förslag till uppdrag - revidering av ägardirektiv

Förslag till dataskyddsombud för komm unstyrelsen

Kommundirektören informerar

Paragraf Sidnr

35 43

36 44

37 45

38 46

39 48

40 49

41 50

42 51

43 52

44 53

45 54

46 55

47 56

48 57

49 58

50 59



NORAKOMM UN

Ledningsutskottet

Lu § 35

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-14

dnr ks2018-181

Sida

43

Justerares sign

~OU
Utdragsbestyrkande

Redovisning av motioner och medborgarförslag s om inte är
färdigbehandlade i april 2018

Kommunsekreteraren har sammanställt en redovisning över de motioner
och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i april 2018.

Ett flertal motioner och medborgarförslag är under pågående beredning
vilket redovisas.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Protokollsutdrag till
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Förslag revidering av upphandlingspolicy

Kommunens upphandlare har arbetat fram ett förslag till ny policy för upp
handling. Den nu gällande policyn antogs 2013.

Den nya förslaget till policy är anpassat till kommunens riktlinjer för styr
dokument. Enligt dem ska en policy ange kommunens allmänna
förhållningssätt samt vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet.

Under utskottets behandling av ärendet ställs det frågor som hur
kommunens upphandlingar kan gynna det lokala näringslivet och hur det
kommer till uttryck i kommunens styrdokument. Utskottet diskuterar om vad
som ska stå i en policy respektive en riktlinje kopplad till policyn.

Upphandlaren informerar om att förslag till riktlinjer för upphandling kommer
att finnas färdigt till det första utskottsmötet i höst. Utskottet avvaktar därför
vidare hantering av förslag till ny policy i avvaktan på att ett förslag till rikt
linjer presenteras.

Protokollsutdrag till
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Förslag till tillämpningsanvisn ingar för OPF-KL och PBF

Kommunfullmäk tige antog PBF den 11 december 2002 och OPF-KL den 11
juni 2014 . Föreslagna tillämpningar ska antas av kommunstyrelsen.

Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta
tillämpningen av PBF och OPF-K L i Nora kommun. De innehåller en
sammanfattning av förmåne r och villkor. I de fall det skulle uppstå
situationer där tillämpningsanv isningarna upplevs motsäga PBF eller
OPF-K L, gäller bestämme lserna i respektive reglemente före
anvisningarna.

LedningsutSkottet föres lår kommunstyrelsen

att anta tillämpni ngsanvisningar för OPF-KL och PBF.

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Svar på re visorernas grundläggande granskn ing 2017

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av styrelsen s och
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings
systemen och rutiner samt måluppfyllelse gällande verksamhetsåret 2017.

Utifrån granskningen vill revisorerna ha svar på vilka åtgärder kommun
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av följande:

• Revisorerna anser att kommunens målstyrning måste bli tydligare. I
kommunstyrelsens internbudget anges vilka indikatorer som ska mäta
måluppfyllelsen men det anges inte vilken nivå på indikatorn som
anger att målet är uppfyllt. I årsredovisningen redovisas resu ltat för de
indikatorer som kunnat mätas . Av de totalt 34 indikato rerna är det
endast 14 som har kunnat följas upp i årsredovisningen . Då det inte
beslutats några mått för när målen ska anses vara uppnådda finns det
följaktligen ingen bedömning i årsredovisningen av om målen är
uppnådda .

Ett arbete med internkontroll har påbörjats nu under våren 2018 och en
inventering av risker i verksamheten har genomförts . Framkomna risker
kommer att hanteras och bedömas i en workshop som är planerad till den
30 maj 2018. Workshopen inleds med ett teoriavsnitt om internkontroll.
Kallade till workshopen är ledamöter i kommunstyrelsen och tjä nstemän ur
kommunens ledningsgrupp. Syftet med workshopen är att välja ut de mest
prioriterade riskerna i verksamheten som ska granskas. Därefte r kommer
framkomna och prioriterade risker att utgöra innehållet i kommande förslag
till internkontrollplan som sedan fastställs av kommunstyrelsen.

• Revisorerna anser att det ska finnas en dokumenterad riskbedömning
som ligger till grund för internkontrollplanen samt att kommunstyrelsen
ledamöter i högre grad ska vara delaktiga i riskbedömningen.
Revisorerna anser också att underlag och uppföljning av intern
kontrollen måste bli tydligare .

Internkontroll handlar om att säkra en effektiv förva ltning och att undgå
allvarliga fel. Samt att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten
bedrivs effektivt och säkert.

Ett arbete med internkontroll har påbörjats nu under våren 2018 och en
inventering av risker i verksamheten har genomförts. Framkomna risker
kommer att hanteras och bedömas i en workshop som är planerad till den
30 maj 2018. Workshopen inleds med ett teoriavsnitt om internkontroll.
Kallade till works hopen är ledamöter i kommunstyrelsen och

Protokollsutdrag till
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tjänstemän ur kommunens ledningsgrupp. Syftet med workshopen är att
välja ut de mest prioriterade riskerna i verksamheten som ska granskas.
Därefter kommer framkomna och prioriterade risker att utgöra innehållet i
kommande förslag till internkontroll plan som sedan fastställs av kommun
styrelsen .

• Revisorerna understryker att kommunstyrelsens ledamöter har en
skyldighet att enligt kommunallagen lämna uppgifter till revisorerna. De
anser därför inte att det är tillfredställande att det inte är 100 % svars
frekvens på en enkät som revisorerna skickat till kommunstyrelsens
ledamöter trots upprepade påminnelser. '

Kommunstyrelsens ordförande kommer vid kommunstyrelsens samman
träde att påtala skyldigheten som kommunstyrelsens ledamöter har när det
gäller att lämna uppgifter som efterfrågas av revisorerna.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom svaret på revisorernas granskning .

Protokollsutdrag till
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Förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning
av fordon

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari att återrmittera ärende till
Samhällsbyggnadsförbundet för att utreda tidsfaktor innan insats sker, om
det kan handla om egenmäktigt förfarande samt att tydliggöra
betalningsansvaret.

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har den 29 mars
kompletterat ärendet med svar utifrån fullmäktiges återrmiss.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen anser att det är en skälig avgift
med 2 000 kronor för bärgning till uppställningsplats eller skrotning, 2 500
kronor för bärgning med TMA (energiupptagande skydd ) samt 50 kronor
per dygn för fordon uppställt på uppställningsplats. Avgifterna motsvarar
den kostnad förbundet har för dessa ärenden.

Tidsfaktorn är reglerad i 2 § föro rdning om flyttning av fordon i vissa fall av
(1982 :198) och bemyndigandet att en kommun får flytta fordon regleras i 16
och 17 §§. En fordonsägares ersättningsskyldighet regleras i 13 § i samma
förordning.

Med detta kompletterande svar föreslår Samhällsbyggnadsförbundet att
kommunfullmäktige i Nora kommun antar förslag till reviderad taxa för
fordonsflytt, uppställning samt skrotning av ford on.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta upprättat förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt
skrotning av fordon samt

att taxan ska gälla från och med 1 juli 2018.

Protokollsutdrag till
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Information förslag platsvarumärke

Kommunikationsstrateg Ingegerd Heden presenterar det förslag på
platsvarumärke som kommer att lämnas till styrgruppen för projektet.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Aktieägartillskott i samband med utrangering av Karl sängskolan
(nedrivning)

I samband med att den gamla Karlsängskolan rivs måste Nora Fastigheter
göra en nedskrivning mostvarande värdet på skolan. Nedskrivningen
kommer reducera bolagets egna kapital vilket medför att Nora kommun
behöver tillskjuta medel i form av aktieägartillskott.

Aktieägartillskottet finns med i den kalkyl som förelåg kommunfullmäktiges
beslut om nybyggnation den 18 april 2018 och innebär således ingen
förändring av ramen om 360 miljone r kronor som kommunfullmäktige fast
ställde.

Då tidpunkt för rivningen inte är fastställd går det inte att fastställa storleken
på nedskrivningen och därför heller inte storleken på aktieägartillskottet.
Ekonomichefen föreslår därför att aktieägarti llskott utbetalas med mot
svarande belopp som det nedskrivningsbehov som uppstår i Nora
Fastigheter AB:s redovisning samt att det därefter sker årsvisa utbetal
ningar av aktieägartillskott mostvarande den årliga nedskrivningen till följd
av rivningen av gamla Karlsängskolan.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bes luta

att aktieägarst illskott utbeta las med motsvarande belopp som det
nedskrivningsbehov som uppstår i Nora Fastigheter AB:s redovisning

att utbetalning av 2018 års aktieägartillskott görs direkt efter kommun
fullmäktiges beslut rörande byggnation av ny högstadieskola samt

att det därefter sker årsvisa utbetalningar av aktieägartillskott motsvara nde
årlig nedskrivning till följd av att gamla Karlsängsko lan rivs .

Protokollsutdrag till
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Ekonomisk rapport t.o.m april 2018

Ekonomiavdelningen har sammanställt ekonomisk rapport t.o.m april
månad samt en årsprognos .

Arsprognosen visar på ett budgetöverskridande på cirka 8,7 mnkr.
Förväntade budgetavvikelser grundas främst på ökade kostnader för ökat
vårdbehov och placeringar om 9,3 mnkr.

Skatteintäkterna förväntas bli lägre i och med att slutavräkningen visar på
högre återbeta lning av skatteintäkter än skatteverkets beslutade
utbetalningar. Totala avvike lsen förväntas bli 1,4 mnkr lägre skatteintäkte r
än budgeterat.

Ledningsutkottet beslutar

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Protokollsutdrag till
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Fö rs lag till budgetanvisningar inför budgetåret 2019 och plan
åre n 2020·2021

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för
budgetåret 2019 och planåren 2020-2021.

Nora kommuns antagna vision och övergripande mål som antogs av
kommunfullmäktige den 13 december 2017 är riktvärden i budget
processen.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkt ige besluta

att godkänna upprättat förslag till budgetanvisningar inför budgetåret
2019 och planåren 2020-2021 .

Protokollsutdrag till
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Arsredovisning 2017 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

Direktionen har den 29 mars 2018, § 47, behandlat årsredovisningen 2017
för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Direktionen föreslår kommun
fullmäktige i medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föres lår kommunfu llmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen 2017 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.

Protokollsutdrag till
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Revisionsberättelse tör Samhällsbyggnadstörbundet
Bergslagen tör år 2017

Revisorerna har granskat verksamheten för år 2017 och avlämnat en
revisionsberättelse.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räken
skaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar
och föreskrifter som gäller för verksam heten.

Revisorerna skriver i sin rapport att granskningen inte fullt ut har kunnat
utföras enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet.

Revisorerna lill styrker ändock att kommunfullmäktige beviljar direktionen
och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2017.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyre lsen

Kommunstyrelsen fö rsl år kommunfullmäkti ge besluta

att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna samt

att bevilja förbundsdirektionen för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen ansvarsfrihet för år 2017.

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Instruktion till ombuden inför årsstämman i Tursam

Kommun cheferna och kommunstyrelsernas ordförande i KNÖL
kommunerna har ställt sig bakom ett förslag om att årsstämman i Tursam i
Bergslagen ekonomisk fören ing ska ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett
förslag på revider ing av fören ingens stadgar.

Bland annat så saknas det reglering av hur ordförandeskapet ska rotera
mellan medlemskommunerna och om styrelsen ska bestå av politiker eller
tjänstemän från medlems kommunerna.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att faststä lla instruktion till Nora kommuns ombud i Tursam i Bergslagen
ekonomisk förening .

Protokollsutdrag till
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Försla g till revidering av dokumenthanterings plan för delar av
kommunstyrelsens v erksamheter

Kommunarkivarien har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt
kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en dokument
hanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och hur dessa
ska hanteras. Upprättandet ska ske i samråd med kommunarkivens
företrädare.

Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att ge en överblick över
kommunförva ltningens allmänna handlingar och beskriver vilka handlings
typer som ska bevaras eller gallras. Planen avser också att förbättra
personalens och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna
information.

Enligt kommunens arkivreglemente ska dokumenthanteringsplanen
revideras årligen . Dokumenthanteringen ska överensstämma med verklig
heten och förslag till reviderad dokumenthanteringsplan speglar den nya
förvaltn ingsorganisationen.

De verksamheter som är reviderade är elevhälsans medicinska enhet inom
Välfärd/Barn och ungdom, administrativa avdelningen inom Stöd och
service, upphandling inom Stöd och service och rehabilitering inom Stöd
och service.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta upprättat förslag till dokumentha nteringsplan för ovanstående
delar av kommunstyrelsens verksamheter.

Protokollsutdrag till
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Förs lag till uppdrag - revidering av ägardirekt iv

Komm unledningen har deltagit i en utbildning om ägarstyrning efter
inbjudan av NoraBostäder/Nora Fastigheter. Med anledning av det föres lår
utskottet att kommunstyrelsen ska ge kommundire ktören i uppdrag att ta
fram ett förslag på revidering av ägardi rektiven och att en första rapport ska
lämnas på ledningsu tskottet i augusti.

Ledn ingsu tskottet föreslår komm unstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av
ägardirektiven för kommunens helägda bolag samt

att kommundirektören avlämnar en första rapport i arbetet på lednings
utskottet i augusti.

Protokollsutdrag till
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Förslag t i ll datas kyddsombud för kommunstyrelsen

I och med att dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj 2018
försvinner personuppgiftsombuden och ersätts med dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets roll är något annorlunda än personuppgiftsombudets.
Dataskyddsombudet får inte ha något operativt ansvar för personuppgifts
hanteringen i kommunen utan ska fungera som rådgivare och bevaka de
registrerades intressen.

Nora kommun har tillsammans med Hällefors och Lindesbergs kommuner
samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillsatt en tjänst som data
skyddsombud. Anna Ljungsten har anställts och hon tillträder tjänsten idag
den 14 maj 2018.

Kommund irektören föreslår därför att kommunstyrelsen utser Anna Ljung
sten till dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Nora kommun.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Anna Ljungsten till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från
och med 25 maj 2018.

Protokollsutdrag till
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Kommundirektören informerar

Internkontrollplan
Kommunstyrelsen kommer att ha en fördjupad genomgång av intern
kontrollplanen efter kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.

Digitala handlingar
Kommundirektören informerar att hon gett administrativa avdelningen i
uppdrag att ta fram en projektplan för en övergång till digitala handlingar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.

Protokollsutdrag till
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Närv, Närv , Ornr östninoar

beslut ej be- 1& 1&

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Solveig Oscarsson X

Ulla Bergström X

Jonas Åkerman X

Camilla And ersson Larsson

Tom Rvmoen X

Göran Berooren

Helena Vilhelmsson X

Ersättare

Per Andreasson

Hans Knutsson X

Theres e Hoikkala X

Ulf Wilder

Antal 7


