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Allt detta hände under 2019 

År 2019 blev året då många förändringar inled-

des. Den nya majoriteten efter valet 2018, bestå-

ende av moderater, socialdemokrater, centerpar-

tiet, liberaler och kristdemokrater, har hittat sina 

former för samverkan. Genast efter årsskiftet in-

ledde vi arbetet med att utveckla och bearbeta 

den gemensamma politiska plattform som ligger 

till grund för styrning och ledning av Nora kom-

mun under mandatperioden. Vi ser över nuva-

rande politiska organisation och har tydliggjort 

kommunstyrelsens roll som operativ funktion och 

kommunfullmäktige som det strategiska forumet. 

Ett utvecklingsarbete för ett nytt sätt att redovisa 

mål och ekonomi har inletts samtidigt som kom-

munförvaltningens ärendeberedning har stramats 

upp och knutits samman med den politiska platt-

formen. 

 

Den största utmaningen är det ekonomiska läget. 

Under året har vi analyserat och tagit fram de un-

derlag som krävs för att komma tillrätta med och 

skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi un-

der de kommande åren. Vi behöver också ha ut-

rymme för framtida investeringar: ett nytt re-

ningsverk, en ny högstadieskola och ombyggnad 

av äldreboende är några av de satsningar som 

kommunfullmäktige beslutat kring. 

 

Målet att öka antalet invånare i Nora står fast och 

förutsättningarna verkar finnas. Under året kom-

mer ett större antal bostäder att stå klara. Aktuella 

byggplaner och pågående byggnationer kommer 

att bidra med ett hundratal nya bostäder under de 

närmaste åren: hyreslägenheter, bostadsrätter och 

småhus. 

 

I förskolor och skolor finns Nora kommuns fram-

tid. Projektet utveckling av digital delaktighet 

fortsätter och gör Järntorgsskolan till en skola i 

framkant. Under året startade kulturskolan sin 

verksamhet inom musik, dans och teater och hade 

185 elever vid årsskiftet. Allaktivitetshuset har 

diskuterats friskt men fylldes samtidigt under året 

med föreningsliv och studieförbund. Tillsammans 

med andra kulturevenemang framstår Nora som 

en kulturkommun för alla åldrar. 

Den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg 

om äldre utvecklas ständigt. Fler använder mo-

bila trygghetslarm och under året har kommunen 

infört läkemedelsautomater, som portionerar ut 

rätt medicin vid rätt tid och därigenom ökar per-

sonernas självständighet. Nattlig tillsyn genom 

kameror är ytterligare en utveckling för att fler 

ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. 

 

För personer som står långt från arbetsmarknaden 

har ökad samverkan inom socialtjänst, arbets-

marknadsenhet och vuxenlärande medfört att fler 

kan komma från bidragsberoende och genom ar-

betsmarknadspolitiska insatser, som till exempel 

praktik och utbildning, få möjlighet till ett arbete. 

 

Sammantaget är kommunens ekonomiska resultat 

fortsatt gott. 

 

Under året har vi varit två kommunalråd i majori-

tet, Tom Rymoen (M) som under året verkat som 

kommunstyrelsens ordförande, och Solveig 

Oscarsson (S), samt ett kommunalråd i opposit-

ion, Pia-Maria Johansson, Landsbygdspartiet 

oberoende.  

 

Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla ledamöter i 

utskott, nämnder, kommunstyrelse och kommun-

fullmäktige för ett levande debattklimat och ett 

gott samarbete.  

 

Jag vill också tacka all personal inom Nora kom-

mun för engagemang och kunskap i ert arbete för 

Nora kommuns invånare. 

 

Tom Rymoen (M) 

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, skogs-

tokiga 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. 

 

Noras platsvarumärke, N som i Nora. Den har tagits fram i sam-

verkan mellan föreningar, företag, organisationer och enskilda 

som alla bor och verkar i Nora kommun. 

 

Nora kommun, näringsliv, turism och företagsetablering står 

bakom platsvarumärket som symbolen för den gemensamma strä-

van om ett attraktivt, levande och expanderande Nora och kom-

mer att bli den samlande symbolen för det framtida Nora. 

Lite Norafakta 
Vid årsskiftet bodde 10 726 invånare i Nora kommun och det är 

en minskning med 11 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 nyregistrerades 36 företag och föreningar, enligt bolagsverkets data. Ur samma register av-

registrerades 32 företag och föreningar. Totalt finns 816 företag och föreningar i kommunen uppdelat 

på 400 aktiebolag, 13 bostadsrättsföreningar, 7 ekonomiska föreningar, 329 enskilda näringsidkare, 51 

handelsbolag och en ideell förening som bedriver näring samt och 15 kommanditbolag. Stora 

branscher är industri, bygg- och vård-/omsorgsföretag. Källa: Bolagsverket.se 
 

Arbetslösa i kommunen av arbetskraften 16–64 år är 6,8 procent (7,2 procent föregående år) vid årets 

slut, enligt registerdata från Arbetsförmedlingen. I riket vid samma tidpunkt är motsvarande siffra 7,0 

procent (7,0 procent föregående år).  
 

Förklaring: Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16–64 år, som är öppet arbetslösa eller 

sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingens och skiljer sig därmed 

från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Anledningen till att inte AKU-siffrorna 

inte redovisas beror på dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. Källa: EkonomiFakta.se 

 

För att åstadkomma en positiv befolkningsutveckling krävs kontinuerligt byggande av nya bostäder. 

NoraBostäder AB har under 2019 inte färdigställt några nya bostäder. I privat regi har ett småhus fär-

digställts under året och sju påbörjade småhusbyggnationer, enlig SCB:s redovisning per kvartal 3–
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2019. För framtida befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt krävs kraftfulla och systematiska sats-

ningar 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 Samhällsbygg-

nadsförbundet Bergslagens och Trafikverkets entreprenörer. Enskilda vägföreningar sköter vägar utan-

för tätorten. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för regelverket och kommunstyrel-

sen 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 

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. 

 

Antalet resenärer med m/s Plaskus till Alntorps Ö har ökat stort senaste åren, men på grund av sämre 

sommarväder uppvisades en nedgång från 20 000 år 2018 till 18 000 säsongen 2019. Nordic Camping 

& Resorts som ansvarar för Nora camping och ställplatsen för husbilar på Skojarbacken är enligt 

muntligt rapport mycket nöjda med årets säsong. Antalet resenärer som åkte veterantåg under året blev 

4 000, en siffra som hållit i sig de senaste åren.  

Befolkningsstrukturen 

Tabellen visar på Nora kommuns åldersin-

delning för åren 2018–2019 och det är en 

minskning med 11 invånare gentemot 31 de-

cember 2018. Det totala invånarantalet i 

Nora kommun per sista december 2019 är 

10 726 invånare. 

 

Den största procentuella ökningen mellan 

åren är i åldersgruppen 30–39 år 

och största minskningen har skett i 

åldersgruppen 20–29 år. 

 

Diagrammet visar på Nora kom-

muns population och dess andel i 

respektive åldersgrupp och i jämfö-

relse med riket för 2019. Det man 

kan utläsa är att kommunen har fler 

äldre 60 åringar och äldre än riket 

proportionellt i förhållande till po-

pulationen och att åldersintervallet 

20–49 år är betydligt lägre är riket. 

Vision och övergri-
pande mål för Nora kommun 

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. 

  ÅR 2018 ÅR 2019 FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING 

  NORA NORA ANTAL ANDEL 

0–14 år 1 842 inv. 1 865 inv. 23 inv. 1,25% 

15–19 år 585 inv. 581 inv. -4 inv. -0,68% 

20–29 år 1 039 inv. 978 inv. -61 inv. -5,87% 

30–39 år 1 120 inv. 1 151 inv. 31 inv. 2,77% 

40–49 år 1 253 inv. 1 243 inv. -10 inv. -0,80% 

50–59 år 1 354 inv. 1 350 inv. -4 inv. -0,30% 

60–64 år 681 inv. 670 inv. -11 inv. -1,62% 

65–79 år 2 179 inv. 2 203 inv. 24 inv. 1,10% 

80 år -- 684 inv. 685 inv. 1 inv. 0,15% 

SUMMA 10 737 inv. 10 726 inv. -11 inv. -0,10% 
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• 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 ge-

nomförs. 

Kommentar 

Sedan våren 2019 finns det 17 globala mål för hållbar utveckling kopplade till Agenda 2030 i databa-

sen Kolada. Kommunen har positiva resultat men flera områden behöver utvecklas och förbättras. Pi-

lotprojektet Närtrafik pågår.  

 
Hållbarhet ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2017 

Nora kommuns verksamhet är klimatsmart. Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Slutanvändning energi inom offentlig verksamhet inom det geografiska om-
rådet, MWh/invånare (Kolada) 

  - - 0,72 

Andelen miljöfordon av personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid 
slutet av året (SCB) 

  - - 3,6% 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar ska öka 
(Kolada - KKiK) 

  43,1% 42,4% 30,2% 

Kommunens hantering och återvinningen av hushållsavfall ska bli mer effek-
tiv (Kolada) 

  - 45% 45% 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska öka (Kolada - KKiK)   - 30,0% 32,0% 

Nora har en positiv befolkningstillväxt och  
en gynnsam befolkningsstruktur. 

Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Nora kommuns befolkningstillväxt ska öka - 31 december (SCB) 10 747 inv. 10 726 inv. 10 737 inv. 10 747 inv. 

Andelen av invånare som får försörjningsstöd ska minska (Kolada)   - 5,5% 5,9% 

Antalet färdigställda bostäder, Småhus i kommunen ska öka,  
Antal/1 000 invånare 

  0,01% 0,03% 0,07% 

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus (Boverket)   1  3  8  

Antalet färdigställda bostäder, flerfamiljshus i kommunen ska öka,  
Antal/1 000 invånare 

  0,00% 0,18% 0,20% 

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus (Boverket)   0  19  22  

En ansvarsfull ekonomisk hushållning som skapar utrymme  
för utvecklingsrefomer. 

Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Det finansiella målet ska vara 1,5 procent över en rullande 3-årsperiod  
i förhållande till skatter och bidrag (Ekonomi) 

0,79% 0,53% 1,10% 3,07% 

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och  
bidrag (Ekonomi) 

< 100 % 99,71% 99,34% 97,25% 

En offensiv och ansvarstagande strategi som säkerställer  
att nödvändiga nyinvesteringar genomförs. 

Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande  
detaljplaner ska öka, Antal/1 000 invånare (Kolada) 

  - - 18,6 

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande  
detaljplaner ska öka. Grov omräkning av ovan i antal bostäder 

  - - 200  

Livskvalitet 
Hög livskvalitet för alla som bor, arbetar och studerar i Nora kommun. Den består av omtanke, delak-

tighet, 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 

Tillsammans med Länsgården och Region Örebro län har kommunen tagit fram underlag till det nya 

särskilda boendet Rosen och tillsammans med Nora fastigheter AB har arbetet med upphandling av 

partring pågått. Arbetet med Rosen och Nya Karlsängskolan kommer att fortsätta under kommande 

budgetår. 

 

Allaktivitetshuset fortsätter att utvecklas med fler föreningar och organisationer och Kulturskolan, som 

har lokaler i Allaktivitetshuset, har kommit igång med sin verksamhet. 
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Livskvalitet ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2017 

Noras invånare har tillgång till goda kommunikationsmöjligheter. Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Andelen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka (Kolada)   - 77,6% 76,3% 

Nora invånare har en rik tillgång till kulturutbud, fritidsaktiviteter  
och naturupplevelser. 

Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7–12 år (Kolada)   - 30  29  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13–16 år (Kolada)   - 26  27  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17–20 år (Kolada)   - 14  18  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 21–25 år (Kolada)   - 9  9  

Lån från kommunala bibliotek. Antal lån per kommuninvånare totalt (Kolada)   - 7,4  7,8  

Nora kommun erbjuder en god och tillgänglig kommunal service för alla Norabor. Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka  
(Kolada - KKiK) 

  75,0% 84,0% 82,0% 

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka  
(Kolada - KKiK) 

  92,0% 94,0% 93,0% 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar,  
medelvärde (Kolada) 

  19  - 12  

Andel elever i år 9 som är nöjda med sin skola som helhet ska öka (Kolada - KKiK)   - 61,5% 56,7% 

Andel elever i år 9 som känner sig trygga i skolan ska öka (Kolada)   - 82,3% 75,3% 

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen - Kolada)   208  211,0  203,0  

Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,  
hemkommun ska öka (Kolada) 

  68,4% 77,9% 69,0% 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (Kolada)   77,8% 86,9% 87,6% 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till estetiska programmet, hemkommun  
(Kolada) 

  76,9% 84,4% 85,0% 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och  
samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun (Kolada) 

  76,1% 84,4% 83,2% 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen,  
hemkommun (Kolada) 

  70,9% 82,8% 80,5% 

Nora kommuns invånare upplever att de har ett stort inflytande. Målvärde ÅR 2020 ÅR 2018 ÅR 2016 

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka  
(Medborgarundersökningen 2018 och 2016 - Indextal) 

  - 41 43 

Medborgarnas upplevelse av att de har insyn och inflytande över kommunens  
verksamhet ska öka  (Medborgarundersökningen 2018 och 2016 - Indextal) 

  - 40 42 

Medborgarundersökningens indextal som tillika är betygsindex. Allt under 40 i indextal klassas som "inte godkänt" i undersökningen. "Nöjd" 

går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd". Medborgarundersökningen sker vartannat år i kommunen. 

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 

Under året har flera detaljplaner för bostäder och industrier beställts och två markanvisningar för bo-

städer pågår. Nora kommun samarbetar med näringslivsrådet för att förbättra näringslivsklimatet. Re-

sultatet i årets ranking har inte förändrats nämnvärt och placeringen är fortfarande låg. Köpmannaföre-

ningen använder det nya platsvarumärket i sin marknadsföring av Nora och kommunen arbetar för att 

fler företag, föreningar och organisatorer ska göra detsamma. Nora upplevs som en trygg kommun och 

i årets trygghetsmätning är Nora kommun bland de 25 procent bästa kommunerna inom flera områden. 

Det finns dock områden som behöver förbättras. Nora har tillsamman med polisen, Samhällsbygg-

nadsförbundet Bergslagen och Lindesbergs kommun tagit fram en trygghetsapp.  
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Nöjd Kund Index (NKI) 0–100 hämtas från SCB via Kolada - Bedömning är ju högre värde desto bättre värdesätts kommunen. Medborgar-

undersökningens indextal som tillika är betygsindex. Allt under 40 i indextal klassas som "inte godkänt" i undersökningen. "Nöjd" går vid 55 
och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd". Medborgarundersökningen sker vartannat år i kommunen 

Ekonomisk översikt Nora kommun 

Nora kommun redovisade ett posi-

tivt resultat på drygt 3 459 tkr, vil-

ket innebär en negativ budgetavvi-

kelse på 1 693 tkr relaterat till bud-

geterad positiva resultatet om 5 152 

tkr. 

 

Verksamheterna kostade 6 050 tkr 

mer än budgeterat och det är främst 

omsorgsverksamheten som över-

skrider sina budgetanslag beroende 

på ökad vårdtyngd och placeringar på institution och vårdhem. Skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämningar redovisar ett budgetöverskott på 3 153 tkr som grundas på regleringen av skatteintäk-

ter vid årsskiftet. De finansiella posterna redovisade ett överskott gentemot budget om 1 204 tkr som 

grundas på Kommuninvests positiva resultat för 2018 som innebär en överskottsutbetalning till kom-

munen. Budgetavvikelser redovisas på respektive område i handlingen. 

 

Kommunens investeringsutgift under året var totalt 39 658 tkr och det motsvarar 67 procent av årets 

investeringsbudget som ianspråktogs. Investeringsutgifterna är fördelat på kommunen om 10 142 tkr 

och Samhällsbyggnadsförbundet på 4 019 tkr samt taxekollektivet på 25 497 tkr avseende VA- och 

renhållningsverksamhet. 

Kommunen uppfyller balanskravet 
Enligt kommunallagen ska kommunerna uppfylla balanskravet. Det innebär att intäkterna måste över-

stiga 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 resultatutjäm-

ningsreserv. 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. 

 

  

Attraktivitet ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2017 

Nora kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer. Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Mätningen i BästAttBo är en ranking i förhållande till Sveriges kommuner  
som ska förbättras 

  180  184  188  

Kommunen har ett livskraftigt näringsliv och en god arbetsmarknad. Målvärde Mätvärde Mätvärde Mätvärde 

Andelen nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1 000 invånare i åldern  
16 - 64 år i kommunen ska öka (Ekonomifakta) 

  - 0,82% 1,05% 

Kommunens information om serviceområdet för företagen ska förbättras  
(Nöjd Kund Index 0–100 - Kolada) 

  - 67  63  

Kommunens ranking som görs av Svenskt Näringsliv ska förbättras  
(Nöjd Kund Index 0–100 - Kolada) 

  - 69  63  

Den totala sjukfrånvaron för anställda inom Nora kommun ska minska (Personal)   7,04% 6,36% 6,56% 

Andelen heltidsarbetande av de anställda inom Nora kommun ska öka (Kolada)   - 57,0% 56,0% 

Nora kommun är välkomnande och trygg. Målvärde ÅR 2020 ÅR 2018 ÅR 2016 

Medborgarnas syn på sin kommun som en god plats att bo och leva på ska öka  
(Medborgarundersökningen 2018 och 2016 - Indextal) 

  - 64  61  

Kommunens invånare är stolta och har en stark tro på framtiden. Målvärde ÅR 2020 ÅR 2018 ÅR 2016 

Medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nora ska öka  
(Medborgarundersökningen 2018 och 2016 - indextal) 

  - 71  67  

RESULTATRÄKNING UTFALL ÅRSBUDGET AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 100 782 tkr 79 935 tkr 20 847 tkr 

Verksamhetens kostnader -741 649 tkr -713 207 tkr -28 442 tkr 

Avskrivningar och nedskrivningar -14 676 tkr -16 221 tkr 1 545 tkr 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -655 543 tkr -649 493 tkr -6 050 tkr 
    

Skatteintäkter 503 231 tkr 499 983 tkr 3 248 tkr 

Generella statsbidrag och utjämning 154 228 tkr 154 323 tkr -95 tkr 

VERKSAMHETENS RESULTAT 1 916 tkr 4 813 tkr -2 897 tkr 
    

Finansiella intäkter 3 302 tkr 2 118 tkr 1 184 tkr 

Finansiella kostnader -1 759 tkr -1 779 tkr 20 tkr 

RESULTAT 3 459 tkr 5 152 tkr -1 693 tkr 
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Kommunens resultatutjämningsreserv 

(RUR) är 7 000 tkr och avsättning till re-

sultatutjämningsreserven får göras med 

högst ett belopp som motsvarar det lägsta 

av antingen den del av årets resultat eller 

den del av årets resultat efter balans-

kravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen 

(1997:614) om kommunal redovisning, 

som överstiger: 

1. En procent av summan av skat-

teintäkter samt generella statsbi-

drag och kommunalekonomisk 

utjämning, eller 

2. Två procent av summan av skat-

teintäkter samt generella statsbi-

drag och kommunalekonomisk 

utjämning, om kommunen eller 

landstinget har ett negativt eget 

kapital, inklusive ansvarsförbin-

delsen för pensionsförpliktelser. 

 

Nora kommun kan inte avsätta medel till 

resultatutjämningsreserven för året i och 

med att kommunens resultat efter balans-

kravsjusteringen uppgår till 3 459 tkr. 

Det grundas på punkt 2 ovan. 

 
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 exem-

pelvis 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 99,7 

procent, jämfört med 99,3 procent 2018. Det vill säga att skatteintäkterna och generella bidrag är 

högre än verksamheternas nettokostnader. Sammantaget ökade verksamheternas nettokostnader med 

3,5 procent (22 376 tkr).  

 

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 kom-

munens 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 91,1 procent, får inkomstutjämningsbidrag från staten.  

 

Noras skatteintäkter och generella statsbidrag var 657 459 tkr. Det innebar en ökning med 3,1 procent 

och i kronor räknat med 20 054 tkr jämfört med 2018. I resultaträkningen ingår ett generellt statsbi-

drag, så kallade Välfärdsmiljarderna, om 5 172 tkr avseende stödet från statsmakten. 

 

Kommunens finansnetto, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, 

var 1 543 tkr. De finansiella intäkterna består av utdelning från Kommuninvest, borgensavgifter och 

avkastning på likvida medel. De finansiella kostnaderna består till största delen av räntekostnad på in-

tjänade pensionsförmåner. 

BALANSKRAVET ÅR 2019 

Årets resultat 3 459 tkr 

Avgår realisationsvinster 0 tkr 

Tillkommer/avgår justeringsposter 0 tkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 459 tkr 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 tkr 

Årets balanskravsresultat 3 459 tkr 
  

RESULTATRÄKNING ÅR 2018 

Verksamhetens intäkter 100 782 tkr 

Verksamhetens kostnader  -741 649 tkr 

Jämförelsestörande poster 0 tkr 

Avskrivningar -14 676 tkr 

Verksamhetens nettokostnader -655 543 tkr 

Skatteintäkter 657 459 tkr 

Finansiella intäkter 3 302 tkr 

Finansiella kostnader -1 759 tkr 

Förändrad diskonteringsränta för pensionsskuldsberäkningen 0 tkr 

Resultat före extraordinära poster 3 459 tkr 

Extraordinära intäkter 0 tkr 

Extraordinära kostnader 0 tkr 

Årets resultat 3 459 tkr 
  

Eget kapital exklusive ansvarsförbindelsen 238 692 tkr 

1 % av skatter och bidrag 6 575 tkr 

Resultatutjämningsreserven -3 116 tkr 
  

Eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen -2 991 tkr 

2 % av skatter och bidrag 13 149 tkr 

Resultatutjämningsreserven -9 690 tkr 
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Vid en översättning av nettokostnaden för kommunen relaterat till kommunens skattesats om 22:25 kr 

per hundralapp fördelas skattesatsen på följandevis för årets utfall. Det vill säga att 4,99 kronor av 

Nora kommuns skattesats går till grundskolan 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. Soliditet visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget ka-

pital. Lagen om kommunal redovisning innebär att kommunerna ska redovisa pensionsåtaganden en-

ligt 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 57,1 procent och 

med pensionsåtagandet (ansvarsförbindelsen) är soliditeten negativt med 0,7 procent. Soliditeten har 

förbättrats gentemot 2018. 

Likviditet 
De likvida medlen, det vill säga de tillgångar kommunen har i kassa och bank, uppgick vid årets slut 

till 105 132 tkr (124 849 tkr 2018). Kommunen har inte placerat likvida medel under året på annat sätt 

än Bergslagens Sparbank. Tabellen redovisar kommunens likviditetscykel under de två senaste åren. 
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FÖRDELNING AV NORA KOMMUNS SKATTESATS OM 22:25 KRONOR PER HUNDRALAPP
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Pensionsåtaganden 
Den kommunala redovisningslagen preciserar hur man ska hantera de pensionsåtaganden som an-

ställda tjänat före år1998. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 ska redovisas som ansvarsförbin-

delse. Pensionsförmåner från och med år 1998 redovisas i resultaträkningen och skuldförs som avsätt-

ning i balansräkningen. Utbetalningen av pensionsförmåner redovisas som kostnad, oavsett när de in-

tjänades. Noras pensionsutbetalningar i år blev 14 989 tkr. För en del av pensionsförpliktelserna har 

kommunen gjort avsättningar i balansräkningen och en del i ansvarsförbindelsen, enligt blandmo-

dellen. 

Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet till 716 102 tkr varav 90 000 tkr avser underbor-

gen för derivattransaktioner till Bergslagens Sparbank AB:s, Nordea Bank Finland Abp för NoraBo-

städer AB och Nora Fastigheter AB. Utnyttjad borgenslimit per den 31 december 2019 uppgick till 

drygt 597 102 tkr. Utnyttjade borgenslimiter avser NoraBostäder AB 234 000 tkr, Nora Fastigheter 

AB 357 000 tkr, Samhällsbyggnadsförbundet 3 330 tkr, förlustansvar för egnahemslån 5 tkr samt fyra 

föreningar 2 767 tkr. Outnyttjad borgenslimiter har NoraBostäder AB på 14 000 tkr och Nora Fastig-

heter på 15 000 tkr. 

Finansiella mål 
För att dels uppfylla balanskravet och dels uppnå en sund och långsiktig ekonomi ska följande finansi-

ella mål eftersträvas: Nora kommun uppfyller balanskravet och två av kommunens finansiella mål. 

• Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 0,79 procent 2019 av skat-

teintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag). Årets resultat på 3 459 tkr in-

nebär 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag, och därmed uppfylls inte det finansiella mål. 

• Årets investeringar och amorteringar ska under treårsperioden finansieras av egna medel. Nora 

kommun har inte lånat till årets investeringsutgifter och uppfyller därmed detta finansiella mål. 

• Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. Årets resultat inne-

bär att verksamhetens nettokostnad är 99,7 procent av skatter och bidrag. Detta finansiella mål 

uppnås. 

Framtiden utifrån ekonomiskt perspektiv 
Källa: SKR MakroNytt 2020 Nr 1 – daterad 2020-02-13 

Svensk konjunktur fortsätter att försvagas i under 2020 
Konjunkturutsikterna för världsekonomin kan inte beskrivas som särdeles goda och Sveriges Kommu-

ner och Regioners (SKR) prognos antar låg global BNP- tillväxt under 2020. 

 

I stort sett står sig SKR senaste bedömningar av den svenska ekonomin (se MakroNytt 3/2019). SKR:s 

uppdaterade prognoser för den globala och svenska ekonomin, samt för det kommunala skatteunderla-

get, ligger nära föregående prognoser. SKR:s bedömning är att Sverige når lågkonjunktur mot slutet av 

2020. Men någon djupare svacka tycks ännu avlägsen och den förutsedda lågkonjunkturen kan beskri-

vas som ”mild”. 

 

Den svagare konjunkturen förväntas addera till de strukturella utmaningar som underliggande präglar 

ekonomin för kommuner och regioner, inte minst kommande år. Samtidigt är de starka svenska offent-

liga finanserna betryggande: utrymmet för att stimulera konjunkturen genom finanspolitik finns. Att 

stärka kommunsektorns inkomster genom statsbidrag, för att hålla konsumtion och investeringar uppe 

i en konjunktursvacka, är sannolikt en av de mest effektiva stimulansåtgärderna nu när den penningpo-

litiska arsenalen är begränsad. 

Än har Sverige inte nått lågkonjunktur 
Hur man än väljer att sammanfatta tillståndet för den svenska samhällsekonomin i stort syns ännu ett 

hyfsat starkt konjunkturläge. Detta blir slutsatsen om man tittar på industrins kapacitetsutnyttjande el-

ler arbetsmarknaden, men också utifrån mått som syftar till att sammanfatta resursutnyttjandet i hela 

ekonomin. Medan kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningsindustrin ännu kvartal 3 2019 (det senaste 

utfallet) rapporteras vara mycket högt, syns en tydlig avmattning i de indikatorer som beräknas för det 
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samlade resursutnyttjandet. Indikatorerna baseras bland annat på mer framåtblickande variabler, vilket 

gör måtten rätt snabba på att signalera förändringar i konjunkturen. Fortgår den försvagning som in-

leddes för ett drygt år sedan blir signalen snart ”lågkonjunktur”, det vill säga svagare konjunktur än 

normalt. En viktig poäng är dock att Sverige inte är där ännu, vilket det kan finnas olika uppfattningar 

om, liksom råda viss förvirring kring. 

 

Ser man till arbetsmarknaden, som i och för sig svarar på konjunktursvängningar med avsevärd för-

dröjning, är läget ännu tämligen starkt. Trots att den fleråriga förstärkningen av den svenska arbets-

marknaden bröts för ungefär ett och ett halvt år sedan var sysselsättningsgraden vid utgången av 2019 

på en historisk mycket stark nivå; andelen arbetslösa, som försvagats mer tydligt, ligger ännu klart un-

der ett historiskt genomsnitt, enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU). De senaste tio årens för-

stärkning av såväl sysselsättningsgrad som arbetskraftsdeltagande måste dock förstås som en kombi-

nation av konjunkturell återhämtning och strukturell förstärkning. Exempelvis räknar SKR, liksom 

andra bedömare, med att sysselsättningsgraden ”i normalkonjunktur” framöver ligger betydligt högre 

än ett historiskt genomsnitt. Inte desto mindre: arbetsmarknadsläget är ännu starkt i Sverige, vilket 

gynnar inte minst basen för den kommunala beskattningen. 

 

Emellertid råder i nuläget förhöjd osäkerhet vad gäller läget på arbetsmarknaden. Statistiken från Ar-

betsförmedlingen ger dock tydligt stöd för den uppgång i antalet arbetslösa som arbetskraftsundersök-

ningarna (AKU) visar. I nuläget, när tillförlitligheten i AKU är lägre än vanligt, blir Arbetsförmedling-

ens rapportering extra intressant att följa. 

Några orosmoln lättar kanske… 
Det senaste dryga året har tillväxten i världsekonomin bromsat in. Såväl tillväxten för global BNP som 

för världshandeln påvisar avmattningen. Men vart ska omvärldskonjunkturen egentligen barka 2020? 

Ska föregående års inbromsning fortsätta; eller väntar en vändpunkt, med efterföljande högre global 

tillväxt? 

 

Utsikterna för världsekonomin tycks vara tämligen svaga. Några riskfaktorer, som präglat makrorap- 

porteringen 2019, kan möjligen ses som mindre ”akut osäkra” i ett kort perspektiv. Exempelvis kan 

”fas-1-avtalet” medge en viss förbättring av handelsrelationen mellan USA och Kina. Och ”Brexit” 

ledde ju under 2019 heller inte till några stora konvulsioner för varken finansmarknaden eller den 

europeiska ekonomin. Sådana ”goda nyheter” kan möjligen ingjuta viss optimism bland företag och 

hushåll världen över. 

 

Många ledande indikatorer tycks också ha bottnat: några har slutat att försvagas medan andra, speciellt 

de för tillverkningsindustrin, har vänt upp. Läget är dock ännu svagare än normalt enligt flera av dessa 

indikatorer, vilket ungefär kan tolkas som ”tillväxt svagare än trendtillväxt”. Därtill infinner sig frågan 

om denna ljusning i förväntansbilden också ska åtföljas av en starkare faktisk utveckling. Många 

oklarheter kvarstår rörande världshandeln framöver: tullutspel och tvister mellan USA och Kina, samt 

mellan USA och EU, liksom handelsförutsättningarna för Storbritannien när väl utträdet ur EU blir 

skarpt. 

… men global tillväxt lär förbli svag 2020 
Nya bakslag har också tillkommit i början av året. Ett sådant är de störningar som nu rapporteras i 

samband med Corona-viruset. Sannolikt kommer smittan sätta tydliga avtryck i statistik för årets första 

kvartal, inte minst i de värst drabbade regionerna i Asien, men sannolikt också på global nivå då Kina 

och Asien är så tongivande för världshandeln. En annan sak är nedstängningen av Boeings fabriker i 

USA. Även detta lär synas i makrostatistiken för årets första kvartal. Den ljusning som industriindika-

torer nyligen har påvisat kan således komma att grusas. 

 

SKR prognos för helåret 2020 utgår från att någon robust vändning mot starkare världskonjunktur ute-

blir. Liksom tidigare antar prognosen att global BNP-tillväxt i år blir den svagaste på 10 år, vilket (nu-

mera) också är den bild som flertalet bedömare ger. Den historiska ”trendtillväxten” för global BNP 

ser ej ut att kunna nås i år: för det stora flertalet av länder ligger aktuella konsensusprognoser för BNP-

tillväxten 2020 alltså under respektive lands långsiktiga tillväxtbana. En vanlig bedömning är också att 

BNP i år ska stiga långsammare än i fjol; så ser många prognoser ut för USA, Japan och Storbritan-

nien, liksom för våra grannländer Norge, Finland och Danmark. 
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I vilken takt som de senaste två årens nedgång för europeisk bilindustri, inte minst den tyska, ska åter-

hämtas är också oklart: ett återtag är sannolikt men frågan är hur pass stor en sådan uppgång blir (samt 

när). Att tysk bilindustri framöver kommer att vara en svagare tillväxtmotor än tidigare, för Europa, är 

troligt. Spridningseffekterna från nedgången är dock betydande och något som en tid lär tynga den 

tyska ekonomin i stort. 

 

Bilden av fortsatt svag global tillväxt i år vilar inte bara på nu rådande svaghetstecken. En avgörande 

faktor, som SKR ser det, är det begränsade utrymme för expansiv penning- och finanspolitik som syns 

på flera håll. Centralt för den globala prognosen är även den rätt svaga utveckling som SKR i år beräk-

nar för USA. Ännu är BNP-tillväxten i USA visserligen skaplig, klart högre än de senaste 10 årens 

BNP-tillväxt i genomsnitt (precis tvärtom är det med BNP-tillväxten i resten av världen). Någon repris 

på de stimulanser som inte minst stora skattesänkningar i USA 2018–2019 innebar är ej trolig i år. 

Kan än lägre räntor verkligen hjälpa nu? 
SKR antar att centralbanken i USA (Fed) ska lansera ytterligare lättnader i år, bland annat genom att 

sänka sina styrräntor. Det är dock svårt att se att just detta ska lyckas ge något starkt uppsving för in-

vesteringskonjunkturen: varken tillgången på kapital och krediter eller priset (räntorna) kan idag vara 

något allmänt stort hinder för investeringar i näringslivet. 

 

Förväntningarna på det nya året tycks dock på vissa håll vara högt ställda; inte minst ger nuvarande 

värdering på aktiebörserna det intrycket. Förra årets breda uppgångar, för praktiskt taget samtliga till-

gångsslag på finansmarknaden, utgör i förlängningen en potentiell risk framöver, speciellt som vinstut-

vecklingen 2019 stagnerade på flera håll. De betydande återköp av (företagens) egna aktier som synts 

inte minst i USA har säkerligen förstärkt de rusande börskurserna. 

 

Men att vinstläget allmänt sett kommer att behöva stärkas tydligt framöver, för att uthålligt motivera 

rådande värderingar på börserna, ser SKR som troligt. 

 

Samtidigt tycks prissättningen på ränte- och aktiemarknaden inte riktigt gå hand i hand i nuläget. Nå-

got stabilt mönster finns visserligen inte mellan aktie- och räntemarknad på lång sikt. En samvariation 

har dock synts ett antal år. Illustrationen ska förstås som att ”starkare konjunktur” ger dels stigande 

börskurser (förväntade vinster), dels högre räntor – givet såväl högre förväntad real avkastning/tillväxt 

som stigande inflation. Medan ”börsoptimismen” nu tycks vara hög så signalerar alltså räntemark-

naden något annat. Kanske ska detta bäst förstås utifrån nuvarande ”nollräntelandskap”: det finns helt 

enkelt knappast alternativ till aktiemarknaden för det kapital som jagar avkastning. 

 

Enligt nuvarande konsensusestimat förväntas en betydande uppryckning av företagsvinsterna i USA 

2020, med potentialen att lyfta både global investeringskonjunktur och finansmarknad. Frågan är om 

dessa förhoppningar kommer att besannas? 

 

Mellan rapporterade vinster (i företagens redovisning) och makrostatistiken (exempelvis de National-

räkenskaper som definierar BNP) är det emellertid väldigt långt: en återhämtning av vinstläget är inte 

nödvändigtvis oförenlig med inbromsande BNP-tillväxt . Men utifrån de lågt ställda förväntningarna 

på ”globalt makro” tycks inte något rejält lyft i företagsvinsterna som det alldeles självklara: måttlig 

eller svag marknadstillväxt för många branscher lär kunna förbli en utmaning. Och kostnadsbespa-

ringar som huvudspår för att kvartalsrapporterna uthålligt ska möta finansmarknadens avkastningskrav 

behöver sannolikt åtföljas av starkare ”organisk tillväxt” hos företagen. 

 

En dyster trend, som torde prägla såväl företagens rapportering (av sina resultat) som makrostatistiken, 

är den svaga produktivitet som sedan finanskrisen synts för stora delar av det globala näringslivet. I 

grund och botten är det svårt att se någon global konjunkturuppgång utan att investeringarna tar fart 

och att detta inbegriper näringslivet i USA. Visserligen kan investeringsbehoven stiga på basis av en 

vikande produktivitetstrend: ny kapacitet måste då tillföras, så länge efterfrågeläget är tillräckligt 

starkt vill säga. Men stiliserat kan två lägen, eller konjunkturfaser, beskrivas som utmärker den snabb-

aste tillväxten i produktivitet och vinster: dels när försäljningen/BNP stiger som snabbast, dels när fö-

retagen krymper sin produktionskapacitet/bemanning. Efter den långa raden av år med gradvis star-

kare världskonjunktur, trots en stagnerande produktivitet, framstår inte det första alternativet – en rejäl 
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skjuts i efterfrågetillväxten – just som mer troligt än ”hårda rationaliseringar”, för att stärka produkti-

vitet och vinstläge. 

 

Sammanfattningsvis har SKR i nuläget svårt att se vad som ska bryta den sedan två år stagnerande 

trenden för världshandeln. Vändpunkten kommer säkerligen, men det ska inte uteslutas att den kan 

dröja. I frånvaro av en fortsatt försvagning av den svenska kronan tror SKR att en svagare marknad 

väntar för ett stort antal svenska exportföretag i år (jämfört med 2019). Något signifikant bidrag från 

utrikeshandeln till den svenska BNP- tillväxten beräknas därmed inte för i år – en stor kontrast mot 

2019. 

Svaga men rätt stabila inhemska utsikter 
Tillkommande information, i form av statistiska utfall och ledande indikatorer, sedan föregående pro-

gnos (publicerad 20 december 2019) förändrar inte nämnvärt SKR:s bedömningar av vare sig nuläget 

eller konjunkturutsikterna för Sverige. 

 

Prognosen om svag konjunktur både i år och nästa år står sig därmed. Nedan ges en kort sammanfatt-

ning samt kommentarer till förekommande revideringar. 

 

Sammanfattningsvis beräknas en period av ihållande svag BNP-tillväxt i Sverige. Liksom prognosen 

för 2019 beräknas BNP i år öka med omkring 1 procent, betydligt lägre än den trendmässiga tillväx-

ten. Varken hushållens eller den offentliga sektorns konsumtion framstår som troliga draglok för nå-

gon markant acceleration i efterfrågetillväxten – inte heller investeringarna. 

 

Den svaga produktionstillväxten antas medföra en gradvis allt svagare arbetsmarknad, i linje med den 

svagare utveckling som syns sedan 2018. En fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning fram-

står som trolig i flera branscher/sektorer. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sys-

selsatta personer beräknas därför ske. 

 

KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) beräknas, liksom tidigare, 2020 landa under Riksbankens mål 

om 2 procent, men prognosen är nu något nedreviderad. Om den senaste tidens låga energi priser be-

står finns en risk för än svagare inflation framöver: såväl svenska elpriser som oljepriset har nyligen 

fallit markant och det för helåret tongivande januariutfallet kommer bli extra spännande. Också pro-

gnosen över löneökningstakten är något nedreviderad 2019 och 2020. 

Skatteunderlagstillväxten försvagas 
Trots att arbetade timmar under helåret 2019 i princip var oförändrat jämfört med 2018 var skatteun-

derlagstillväxten stark i reala termer (med beaktande av de priser och löner, som SKR uppskattar att 

kommuner och regioner betalar i verksamheterna). Det beror framförallt på att ökningstakten för den 

genomsnittliga timlönen var den högsta på många år samtidigt som priset på kommunsektorns kostna-

der endast steg måttligt. 

 

Den konjunkturförsvagning Sverige nu befinner sig i väntas medföra att arbetade timmar minskar i år 

och endast ökar svagt nästa år. Samtidigt räknar SKR med att skillnaden i ökningstakt mellan timlöner 

och priset på kommunsektorns kostnader krymper väsentligt. Därmed faller skatteunderlagstillväxten 

2020–2021 realt sett till den lägsta ökningstakten på tio år. 

 

SKR:s kalkyl för 2022–2023 utgår från att samhällsekonomin är i konjunkturell balans. Det medför att 

skatteunderlagstillväxten växlar upp till en takt som ligger nära ett historiskt genomsnitt, inte minst 

tack vare stigande sysselsättning, vilket följer av växande arbetskraft och totalbefolkning. 

Starka statsfinanser ger finanspolitiskt manöverutrymme 
SKR beräknar nu det finansiella sparandet i offentlig sektor 2019 till 0,4 procent av BNP. Överskott 

inom framförallt statlig sektor uppväger kommunsektorns negativa sparande. 

 

Vad SKR nu ser framför sig är konjunkturavmattningens effekter på de offentliga finanserna. I år och 

nästa år försämras därmed statens finanser relativt snabbt, vilket leder till underskott för den offentliga 

sektorn som helhet. Trots det fortsätter den konsoliderade bruttoskulden för hela den offentliga sektorn 

att minska som andel av BNP; BNP (i löpande priser) stiger alltså snabbare än skulden. 



15 

I SKR:s kalkyl antar dem ett oförändrat välfärdsåtagande för kalkylåren (2022–2023). Det innebär att 

SKR räknar med oförändrad ersättningsgrad i transfereringssystemen, en kommunal konsumtion som 

följer den demografiska utvecklingen samt offentliga investeringar som till stora delar följer BNP- till-

växten. Trots ökade offentliga utgifter så landar Maastrichtskulden under 35 procent av BNP, vilket är 

målnivån i det nya finanspolitiskt ramverk som gäller från och med 2020. 

 

SKR slutsats blir att det finns både utrymme och goda konjunkturmässiga skäl att stärka kommunsek-

torns inkomster. Ofta framhålls åtgärder som stärker offentliga investeringar och konsumtion som 

högeffektiva för att stötta konjunkturen. Utöver den strukturella/långsiktiga resursfrågan för kommu-

ner och regioner torde det alltså finnas synnerligen goda skäl kommande år att stärka resurserna i kom-

munsektorn – utifrån den svagare konjunkturen. 

Lägre tillväxt följer vid stark konjunktur 
Inte sällan används konjunkturterminologin grumligt och missvisande. Detta bottnar nog i en samman-

blandning av olika begrepp; exempelvis tillväxt (förändringen i flödesvariabler som till exempel BNP 

eller sysselsättning) och konjunktur (en lägesvariabel; balansen mellan efterfrågan och utbud, som kan 

beskrivas i termer av resursutnyttjande). Som upprepats i SKR:s prognoser de senaste åren ligger det i 

sakens natur att tillväxten bromsar in i ett läge med allt högre resursutnyttjande: ledig kapacitet inom 

exempelvis industrin eller hos den anställningsbara arbetskraftsreserven krymper ju i takt med ett allt 

starkare konjunkturläge. Sedan kan konjunkturens svängningar ofta vara oregelbundna – långt från nå-

gon snygg kurva från läroböckerna i nationalekonomi.  

 

Räknar man på den genomsnittliga BNP-tillväxten i uppgångsfaser (perioden från konjunkturbotten 

till -topp) så är det avsevärt högre än i nedgångsfaserna (perioden från konjunkturtopp till -botten). 

Det framgår även att den högsta BNP-tillväxten sällan uppnås när konjunkturen är som starkast. Än 

tydligare syns att tillväxten sjunker efter toppen av högkonjunkturer. SKR:s syn är att Sverige just nu 

är i en sådan fas. 

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 jäm-

förelser med den egna verksamheten och dels med övriga verksamheter. Därutöver används uppgif-

terna för jämförelse med övriga kommuner i landet. 

Antal anställda 
Kommunen hade i december 766 tillsvidareanställda medarbetare, varav 663 kvinnor och 103 män. 

Omräknat till heltid motsvarar det 710,5 årsarbetare, fördelat på 612,1 kvinnor och 98,4 män. Jämfört 

med 2018 är det en ökning med 25 personer eller 23,2 årsarbetare. Ökningen beror dels på att Kulturs-

kolan startat sin verksamhet under 2019 samt att man inom grundskolan ökat sin bemanning. Till detta 

tillkommer fem PAN-anställda (personlig assistans) vilket är en minskning med en person jämfört 

med 2018. Under året tillsvidareanställdes sju personer på grund av konverteringsregeln. 

 
ANTAL ANSTÄLLDA ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2018 ÅR 2018 Förändring Förändring Förändring 

OMRÅDESINDELNING Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Kommunledning 3  5  8  1  3  4  2  2  4  

Stöd och service 45  20  65  50  20  70  -5  0  -5  

Tillväxt och utveckling 24  6  30  18  5  23  6  1  7  

Omsorgen 358  23  381  359  22  381  -1  1  0  

Förskolan - Skolan 233  49  282  218  45  263  15  4  19  

TOTALT 663  103  766  646  95  741  17  8  25  

          

ANTAL ÅRSARBETARE ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2018 ÅR 2018 Förändring Förändring Förändring 

OMRÅDESINDELNING Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Kommunledning 2,8 åa. 5,0 åa. 7,8 åa. 1,0 åa. 3,0 åa. 4,0 åa. 1,8 åa. 2,0 åa. 3,8 åa. 

Stöd och service 42,3 åa. 19,7 åa. 61,9 åa. 46,6 åa. 19,8 åa. 66,4 åa. -4,3 åa. -0,2 åa. -4,5 åa. 

Tillväxt och utveckling 21,0 åa. 5,6 åa. 26,6 åa. 17,9 åa. 5,0 åa. 22,9 åa. 3,1 åa. 0,6 åa. 3,7 åa. 

Omsorgen 321,4 åa. 21,5 åa. 342,9 åa. 321,5 åa. 20,1 åa. 341,6 åa. -0,1 åa. 1,4 åa. 1,3 åa. 

Förskolan - Skolan 224,7 åa. 46,7 åa. 271,4 åa. 209,3 åa. 43,1 åa. 252,4 åa. 15,4 åa. 3,6 åa. 19,0 åa. 

TOTALT 612,1 åa. 98,4 åa. 710,5 åa. 596,3 åa. 91,0 åa. 687,3 åa. 15,8 åa. 7,4 åa. 23,2 åa. 
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I genomsnitt har kommunen haft 55 

visstidsanställda medarbetare per må-

nad, vilket motsvarar 45,7 årsarbetare. 

Det är en minskning med 9,6 årsarbe-

tare i jämförelse med 2018. Samman-

ställningen inkluderar vikariat och all-

män visstidsanställning. 

 
 

Genomsnittstalet för timanställda medar-

betare per månad har varit 336 personer 

eller 89,1 årsarbetare under 2019. Det är 

en ökning med 25 personer medan antalet 

årsarbetare ökade med 0,4 i jämförelse 

med 2018. Ökningen av antalet personer 

beror sannolikt på att det under året fun-

nits fler timvikarier att tillgå men att dessa vikarier arbetat färre timmar än 2018. 

GENOMSNITT ANTAL VISSTIDSANSTÄLLDA UNDER ÅRET ÅR 2019 ÅR 2018 

Antal anställda i genomsnitt per månad 55  65  

Antal årsarbetare i genomsnitt per månad 45,7  55,3  

FÖRÄNDRING GENTEMOT FÖREGÅENDE ÅR     

Antal anställda i genomsnitt per månad -10  -7  

Antal årsarbetare i genomsnitt per månad -9,6  -8,5  

GENOMSNITT ANTAL TIMANSTÄLLDA UNDER ÅRET ÅR 2019 ÅR 2018 

Antal anställda i genomsnitt per månad 336  311  

Antal årsarbetare i genomsnitt per månad 89,1  88,7  

Antal timmar i genomsnitt per månad 14 598  14 697  

FÖRÄNDRING GENTEMOT FÖREGÅENDE ÅR     

Antal anställda i genomsnitt per månad 25  -32  

Antal årsarbetare i genomsnitt per månad 0,4  -10,0  

Antal timmar i genomsnitt per månad -99  -1 568  
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Ett led i kommunens personalpolitik är att minska 

antalet timanställningar eftersom detta är en 

otrygg anställningsform. Kommunen arbetar ak-

tivt med att öka sysselsättningsgraden för de re-

dan anställda. Detta görs bl.a. genom att vid varje förändring se över om det går att öka sysselsätt-

ningsgraden för anställda med deltidsanställning. Därutöver arbetar kommunen aktivt med att ställa 

om kommunens organisation till en heltidsorganisation där kommunens medarbetare så långt det är 

möjligt ska beredas förutsättningar för heltidsanställning. Genom detta skapar kommunen förutsätt-

ningar för en hållbar arbetsmiljö och en hållbar kompetensförsörjning. 

 

Inom många av kommunens yrkesgrupper blir konkurrensen om arbetskraften de kommande åren hår-

dare och kommunen kommer att få svårare att rekrytera till exempel lärare, förskollärare, socialsekre-

terare, undersköterskor och sjuksköterskor.  

Sysselsättningsgrader 
Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i kommunen är 92 procent vilket är en procent 

mindre än 2018. Männens snitt ligger på 96 procent vilket är 1 procent mindre än 2018 och likaså me-

delsysselsättningsgraden för kvinnor som minskat från 93 procent till 92 procent. 
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SYSSELSÄTT-
NINGSGRAD 

Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt 

ÅR 2018 392  80 472 54 4 58 83 4 87 90 5 95 27 2 29 

ÅR 2019 404  87 491 47 2 49 93 3 96 86 7 93 33 4 37 

 

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 heltidssysselsätt-

ning ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare. Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner har 

kommit överens om att heltid ska vara norm och fler ska arbeta heltid. Under 2019 har kommunen gått 

in i arbetet med rätten till heltid som ett projekt, Heltidsresan, där arbetsgrupper arbetar aktivt med för-

utsättningar och organisation utifrån ett heltidsperspektiv. Projektet behandlar bl.a. hur scheman ska se 

ut utifrån ett hälsoperspektiv, hur avdelningar kan samplanera för att ge förutsättningar till ökad 

sysselsättningsgrad för kommunens medarbetare och hur kommunen ska tänka kring bemanning för att 

möta både medarbetare och brukares behov.  

  Tillsvidare Visstids Tim 

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET anställda anställda anställda 

ÅR 2018 66,5% 5,8% 27,7% 

ÅR 2019 65,8% 4,8% 29,4% 
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Ålders- och könsfördelning 
Av kommunens tillsvidareanställda är 86,6 procent kvinnor och 13,4 procent män. Antalet anställda i 

åldersgrupperna upp till 29 år är detsamma som förra året. Åldersgruppen 30–39 år har ökat med sex 

personer. Åldersgruppen 40–49 år har ökat med sju personer. Åldersgruppen 50–59 år har ökat med 

nio personer och åldersgruppen 60 år och äldre har ökat med tre personer. Medelåldern i kommunen är 

47 år. 

 
ÅLDERS- OCH KÖNS- 
FÖRDELNING 

ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2018 ÅR 2018 Förändring Förändring Förändring 

ÅLDERSINTERVALL Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tom 29 år 54  5  59  55  4  59  -1  1  0  

30–39 år 122  15  137  117  14  131  5  1  6  

40–49 år 164  39  203  161  35  196  3  4  7  

50–59 år 206  27  233  201  23  224  5  4  9  

60 år - 117  17  134  112  19  131  5  -2  3  

TOTALT 663  103  766  646  95  741  17  8  25  

 
GENOMSNITTS ÅLDER ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2018 ÅR 2018 Förändring Förändring Förändring 

OMRÅDESINDELNING Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Kommunledning 56 år 54 år 55 år 60 år 53 år 55 år -4 år. 1 år -3 år. 

Stöd och service 48 år 47 år 48 år 49 år 49 år 49 år -1 år. -2 år. -3 år. 

Tillväxt och utveckling 46 år 53 år 48 år 48 år 53 år 49 år -2 år. 0 år -2 år. 

Omsorgen 46 år 41 år 46 år 49 år 47 år 48 år -3 år. -6 år. -9 år. 

Förskolan - Skolan 47 år 47 år 47 år 48 år 47 år 48 år -1 år. 0 år -1 år. 

GENOMSNITT TOTALT 47 år 47 år 47 år 47 år 47 år 47 år 0 år 0 år 0 år 

Pensioner 
Till och med år 2024 kommer 97 tillsvidareanställda medarbetare uppnå 65 års ålder, bl.a. 10 förskol-

lärare, 6 barnskötare, 11 lärare och 28 undersköterskor.  

Personalomsättning 
Under januari till och med december 2019 avslutade totalt 67 personer sin anställning i Nora kommun. 

Det är en minskning med 36 personer jämfört med föregående år.  

 
PERSONALOMSÄTTNING  ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2018 ÅR 2018 Förändring Förändring Förändring 

PÅ GRUND AV: Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Ålderspension 18 2 20 22 2 24 -4  0  -4  

Egen uppsägning 30 8 38 48 11 59 -18  -3  -21  

Annan anledning 4 1 5 9 3 12 -5  -2  -7  

Arbetsbrist 1 1 2 3 4 7 -2  -3  -5  

Avliden 2 0 2 1 0 1 1  0  1  

TOTALT 55 12 67 83 20 103 -28  -8  -36  

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under året var 6,36 procent, jämfört med 7,04 procent 2018. Av den totala 

sjukfrånvaron utgjorde 70,06 procent korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro upp till 60 dagar), vilket är en ök-

ning från föregående år med 7,44 procentenheter. Långtidsfrånvaron har däremot minskat, från att ha 

utgjort 37,38 procent utav den totala sjukfrånvaron 2018, till 29,94 procent 2019. 

 
      Förändring 

GENOMSNITTLIG SJUKFRÅNVARO UNDER ÅRET ÅR 2019 ÅR 2018 i % enheter 

Totala sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid 6,36% 7,04% -0,68% 

Korttidsfrånvaro (< 60 dagar)/total sjukfrånvaro 70,06% 62,62% 7,44% 

Långtidsfrånvaro (> 60 dagar)/total sjukfrånvaro 29,94% 37,38% -7,44% 

        

Totala sjukfrånvaro kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid 6,64% 5,96% 0,68% 

Totala sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid 4,01% 1,45% 2,56% 

Totala sjukfrånvaro t.o.m. 29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 7,07% 1,23% 5,84% 

Totala sjukfrånvaro 30–49 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 5,32% 2,13% 3,19% 

Totala sjukfrånvaro fr.o.m. 50 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 7,03% 7,86% -0,83% 
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Arbetsmiljö och utbildning 

Arbetsmiljö 
Under 2019 genomfördes en medarbetarundersökning, Hållbart Medarbetarengagemang (HME) där 

kommunen tyvärr hade ett lågt deltagande. Resultat för de som svarat visar på en hög motivation bland 

kommunens medarbetare och att arbetet med kommunens mål och styrning behöver förankras tydli-

gare uti i verksamheterna. I det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) håller kommunen på 

att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy och ett rutinstöd för cheferna i deras systematiska arbetsmiljöar-

bete. Tillsammans med detta kommer kommunen att börja arbeta med ett digitalt verktyg för tillbuds-

anmälningar under 2020. 

Utbildning 
Det samverkansavtal som HR-avdelningen påbörjade att ta fram tillsammans med de fackliga parterna 

under 2018 blev under 2019 färdigställt och underskrivet av samtliga parter. Avtalet är en viktig del i 

arbetsmiljöarbetet och i det nya avtalet läggs mycket fokus på hälsa och arbetsmiljö.  

 

Under 2019 har HR-avdelningen anordnat utbildningstillfällen för alla chefer och fackliga företrädare 

inom respektive verksamhetsområde i det nya samverkansavtalet.  

Friskvårdsbidrag 
Kommunen erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag om 1 000 kr/år att användas enligt Skattemyn-

dighetens förteckning över godkända aktiviteter för att förebygga och stärka hälsa och välbefinnande. 

Totalt har 559 personer använt sig av friskvårdsbidraget under 2019.  

Personalföreningen 
Kommunens personalförening ”PINK” lades ned under 2019. Vid årsmöte den 28 mars 2019 konstate-

rades att föreningen stod utan styrelse och det fanns inga personer som kunde ta vid varför beslut fatta-

des om att lägga ned föreningen.  

Arbetsskador och tillbud  
Under året har 28 arbetsskadeanmälningar inkommit till HR-avdelningen. Arbetsskadorna avser 

främst olycksfall så som snubbel- och halkolyckor samt utfall från brukare.  

 

Utöver arbetsskadeanmälningarna har 45 tillbudsrapporter inkommit till HR-avdelningen. Majoriteten 

av tillbudsanmälningarna handlar om hot och våld i form av aggressivt beteende hos brukare. Till-

budsanmälningarna 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 ar-

betsplatsträffar tillsammans med medarbetarna för att förbygga framtida olycksfall. 
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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 an-

ställda, inklusive timavlönade under mätperioden 

Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

   
SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING 

SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING 

KOMMUN KOMMUN 

 NOT ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2018 

Verksamhetens intäkter 1  151 871 tkr 169 819 tkr 100 782 tkr 118 811 tkr 

Verksamhetens kostnader 2  -756 786 tkr -753 351 tkr -741 649 tkr -737 640 tkr 

Avskrivningar och nedskrivningar 3  -37 871 tkr -48 114 tkr -14 676 tkr -14 338 tkr 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -642 786 tkr -631 646 tkr -655 543 tkr -633 167 tkr 
      

Skatteintäkter 4  503 231 tkr 486 219 tkr 503 231 tkr 486 219 tkr 

Generella statsbidrag och utjämning 5  154 228 tkr 151 186 tkr 154 228 tkr 151 186 tkr 

VERKSAMHETENS RESULTAT   14 673 tkr 5 759 tkr 1 916 tkr 4 238 tkr 
      

Finansiella intäkter 6  1 281 tkr 1 892 tkr 3 302 tkr 3 943 tkr 

Finansiella kostnader 7  -12 374 tkr -10 260 tkr -1 759 tkr -1 259 tkr 

RESULTAT 8  3 580 tkr -2 609 tkr 3 459 tkr 6 922 tkr 

 

Resultaträkningen visar utfallet relaterat till årsbudgeten. 

 
  KOMMUN KOMMUN KOMMUN 

  UTFALL ÅRSBUDGET AVVIKELSE 
 ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2019 

Verksamhetens intäkter 100 782 tkr 79 935 tkr 20 847 tkr 

Verksamhetens kostnader -741 649 tkr -713 207 tkr -28 442 tkr 

Avskrivningar och nedskrivningar -14 676 tkr -16 221 tkr 1 545 tkr 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -655 543 tkr -649 493 tkr -6 050 tkr 
    

Skatteintäkter 503 231 tkr 499 983 tkr 3 248 tkr 

Generella statsbidrag och utjämning 154 228 tkr 154 323 tkr -95 tkr 

VERKSAMHETENS RESULTAT 1 916 tkr 4 813 tkr -2 897 tkr 
    

Finansiella intäkter 3 302 tkr 2 118 tkr 1 184 tkr 

Finansiella kostnader -1 759 tkr -1 779 tkr 20 tkr 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 459 tkr 5 152 tkr -1 693 tkr 
    

Extraordinära poster (nett0)       

RESULTAT 3 459 tkr 5 152 tkr -1 693 tkr 

Kassaflödesanalys 

    

SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING 

SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING KOMMUN KOMMUN 

 NOT ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2018 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat   3 580 tkr -2 609 tkr 3 459 tkr 6 922 tkr 

Avskrivningar   37 871 tkr 48 116 tkr 14 676 tkr 14 338 tkr 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 9 707 tkr 10 603 tkr 635 tkr 11 420 tkr 

DELSUMMA   42 158 tkr 56 110 tkr 18 770 tkr 32 680 tkr 
 

     
Minskning/Ökning varulager   1 613 tkr 2 390 tkr 1 613 tkr 2 390 tkr 

Minskning/Ökning kundfordringar   4 181 tkr -2 640 tkr 3 239 tkr -2 905 tkr 

Minskning/Ökning övriga kortfristiga fordringar   2 942 tkr -7 424 tkr 1 447 tkr -8 389 tkr 

Minskning/Ökning leverantörsskulder   -12 411 tkr 14 109 tkr -10 126 tkr 12 107 tkr 

Minskning/Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder   11 108 tkr -3 179 tkr 5 898 tkr 2 549 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN   49 591 tkr 59 366 tkr 20 841 tkr 38 432 tkr 
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SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING 

SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING KOMMUN KOMMUN 

 NOT ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2018 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 -61 191 tkr -35 955 tkr -39 658 tkr -18 018 tkr 

Sålda materiella anläggningstillgångar   922 tkr 1 466 tkr 0 tkr 536 tkr 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 11 0 tkr 0 tkr -1 000 tkr -12 000 tkr 

Amortering av finansiella anläggningstillgångar   -14 925 tkr 101 tkr 100 tkr 105 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -75 194 tkr -34 388 tkr -40 558 tkr -29 377 tkr 
 

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Upptagna lån   0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Amortering av skuld   0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 
 

     
KASSAFLÖDET   -25 603 tkr 24 978 tkr -19 717 tkr 9 055 tkr 

 
     

Likvida medel vid årets början  176 613 tkr 151 635 tkr 124 849 tkr 115 794 tkr 
Likvida medel vid periodens slut  151 010 tkr 176 613 tkr 105 132 tkr 124 849 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 pla-

ceringar. 

Balansräkning 

    

SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING 

SAMMASTÄLLD 
REDOVISNING KOMMUN KOMMUN 

 NOT ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2018 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12  669 810 tkr 647 584 tkr 176 081 tkr 149 947 tkr 

Maskiner och inventarier 13  22 114 tkr 22 787 tkr 19 541 tkr 20 705 tkr 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 14  213 tkr 202 tkr 213 tkr 202 tkr 

Pågående investeringar 15  5 436 tkr 2 495 tkr 0 tkr 0 tkr 

Finansiella anläggningstillgångar 16  6 375 tkr 6 449 tkr 75 468 tkr 74 568 tkr 

Summa anläggningstillgångar   703 948 tkr 679 517 tkr 271 303 tkr 245 422 tkr 

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsmark mm   809 tkr 2 421 tkr 809 tkr 2 422 tkr 

Fordringar 17  41 198 tkr 51 394 tkr 40 530 tkr 45 216 tkr 

Kassa och bank 18  151 010 tkr 176 613 tkr 105 132 tkr 124 849 tkr 

Summa omsättningstillgångar   193 017 tkr 230 428 tkr 146 471 tkr 172 487 tkr 

SUMMA TILLGÅNGAR   896 965 tkr 909 945 tkr 417 774 tkr 417 909 tkr 
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital           

Årets resultat 19  3 580 tkr -2 609 tkr 3 459 tkr 6 922 tkr 

Resultatutjämningsreserv   7 000 tkr 7 000 tkr 7 000 tkr 7 000 tkr 

Övrigt eget kapital   110 374 tkr 110 950 tkr 228 233 tkr 221 311 tkr 

Summa eget kapital   120 954 tkr 115 341 tkr 238 692 tkr 235 233 tkr 

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20  65 159 tkr 64 524 tkr 65 159 tkr 64 524 tkr 

Andra avsättningar   1 244 tkr 1 095 tkr 0 tkr 0 tkr 

Skulder           

Långfristiga skulder   576 000 tkr 591 000 tkr 0 tkr 0 tkr 

Kortfristiga skulder 21  133 608 tkr 137 985 tkr 113 923 tkr 118 152 tkr 

Summa avsättningar och skulder   776 011 tkr 794 604 tkr 179 082 tkr 182 676 tkr 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   896 965 tkr 909 945 tkr 417 774 tkr 417 909 tkr 
      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER           

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland  
skulder och avsättningar - Ansvarsförbindelsen 

22  241 683 tkr 249 283 tkr 241 683 tkr 249 283 tkr 

Borgensåtaganden 23  6 102 tkr 6 442 tkr 597 102 tkr 617 442 tkr 
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Noter 
Not 1 Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Försäljningsintäkter 2 802 tkr 4 520 tkr 

Taxor och avgifter 22 135 tkr 21 659 tkr 

Hyror och arrenden 11 750 tkr 11 295 tkr 

Statliga driftbidrag 48 126 tkr 63 889 tkr 

EU-bidrag 285 tkr 420 tkr 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 3 792 tkr 3 048 tkr 

Ersättning från Försäkringskassan 8 624 tkr 10 765 tkr 

Övriga intäkter 3 268 tkr 3 215 tkr 

SUMMA 100 782 tkr 118 811 tkr 

Kommentar - Not 1 
Intäktsförändringen grundas på minskade riktade statsbidrag för nyanlända. 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Personalkostnad 427 378 tkr 414 559 tkr 

Pensionskostnader 28 552 tkr 37 148 tkr 

Verksamhetsköp 143 962 tkr 149 870 tkr 

Lokal- och markhyra 53 471 tkr 54 037 tkr 

Bränsle, energi, vatten, övriga fastighetskostnader 3 235 tkr 3 859 tkr 

Lämnade bidrag 4 490 tkr 2 765 tkr 

Försörjningsstöd 13 132 tkr 11 655 tkr 

Telefoni och IT-kommunikation 12 134 tkr 10 182 tkr 

Livsmedelskostnader 10 382 tkr 10 844 tkr 

Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistent 6 734 tkr 6 371 tkr 

Övriga kostnader 38 179 tkr 36 350 tkr 

SUMMA 741 649 tkr 737 640 tkr 

Kommentar - Not 2 
Ökade personalkostnader grundas på att decembers timanställdas, mertid och OB ersättningar påförts i detta bokslut i enlig-

het med revisionens påpekande tidigare bokslutsrapporter samt personalökning med 23,2 årsarbetare under året. Pensions-

kostnaderna minskade enligt KPA jämfört med 2018. Skillnaden av lämnade bidrag beror på att konstgräset driftanslag, som 

övergick till investeringsbudgeten 2018, reducerade bidragsnivån 2018 med 2 000 tkr. Försörjningsstödet har ökat med 13 

procent gentemot 2018. Uppbyggnaden av kommunens digitalisering påverkar resultatet 2019. 

 
Not 3 Avskrivningar  2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Verksamhetsfastigheter 907 tkr 860 tkr 

Fastigheter för affärsverksamhet 2 121 tkr 1 682 tkr 

Publika fastigheter 4 742 tkr 4 628 tkr 

Maskiner och inventarier 6 841 tkr 7 111 tkr 

Förbättringsutgift förhyrd fastighet 65 tkr 57 tkr 

SUMMA 14 676 tkr 14 338 tkr 

 
Not 4 Skatteintäkter 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Allmän kommunalskatt 507 584 tkr 488 443 tkr 

Preliminär slutavräkning -4 353 tkr -2 224 tkr 

SUMMA 503 231 tkr 486 219 tkr 

Kommentar - Not 4 
Preliminära slutavräkningen avser förväntad återbetalning av skatteintäkter, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). 

 
Not 5 Generella statsbidrag 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Välfärdsmiljard 5 172 tkr 6 849 tkr 

Inkomstutjämningsbidrag 107 131 tkr 108 142 tkr 

Regleringsbidrag 7 522 tkr 1 689 tkr 

Bidrag för LSS-utjämning 11 219 tkr 11 739 tkr 

Kommunal fastighetsavgift 23 677 tkr 23 429 tkr 

Kostnadsutjämningsavgift -493 tkr -662 tkr 

SUMMA 154 228 tkr 151 186 tkr 

Kommentar - Not 5 
Välfärdsmiljarden som är ett generellbidrag som grundas på emottagna nyanlända i kommunen som minskar beroende på 

färre nyanlända och att bidrag minskar samt avslutas 2020. Det förekommer diskussioner om att nya välfärdsmiljarder ska 
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tillhanda hålla kommunerna och regionerna. Senaste informationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande 

dessa generella bidrag är att Nora kommun erhåller 339 kr per invånare 2019-11-01. I samband med nya lagen om kom-

munal bokföring- och redovisning (LKBR) ska revisonens kostnader för räkenskapsrevision redovisas. Det som 

framkommer av årets revisionsräkningar är att det grundläggande uppdragen har kostat kommunen 150 tkr och 

revision av delårsrapporten 37 tkr samt har det uppbokats 15 tkr grundläggande granskning. 
 
Not 6 Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Räntor på likvida medel 30 tkr 23 tkr 

Räntor på reversfordringar 1 219 tkr 1 851 tkr 

Övriga finansiella intäkter/Borgensavgiften 2 053 tkr 2 069 tkr 

SUMMA 3 302 tkr 3 943 tkr 

Kommentar - Not 6 
Räntor på reversfordringar avser Kommuninvests positiva resultat för 2018 som är en överskottsutbetalning till kommunen. 

 
Not 7 Finansiella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Räntor på anläggningslån och övrigt 92 tkr 22 tkr 

Ränta på pensionsavsättningar 1 667 tkr 1 237 tkr 

SUMMA 1 759 tkr 1 259 tkr 

Kommentar - Not 7 
Ökningen av övrigt är bankavgifter för deras service. 

 
Not 8 Kommunallagens balanskrav - Nora kommun 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Årets resultat enligt resultaträkning 3 459 tkr 6 922 tkr 

 -Avgår realisationsvinster 0 tkr 0 tkr 

Justerat resultat 3 459 tkr 6 922 tkr 

 
Not 9 Ej likviditetspåverkande poster 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen     

Nora Kommun 635 tkr 11 420 tkr 

NoraBostäder AB 179 tkr -337 tkr 

Nora Fastigheter AB -107 tkr -480 tkr 

SUMMA 707 tkr 10 603 tkr 
   

Kommunen     

Nedskrivningar 0 tkr 0 tkr 

Avsatt till pensioner - Anställda 367 tkr 6 148 tkr 

Avsatt till pensioner - Förtroendevalda 268 tkr 5 272 tkr 

Övriga avsättningar 0 tkr 0 tkr 

Realisationsvinster/Förluster 0 tkr 0 tkr 

SUMMA 635 tkr 11 420 tkr 

Kommentar - Not 9 
NoraBostäder AB och Nora fastigheter AB har omklassificerat vissa anläggningar under året, varvid beloppen inte är likvidi-

tetspåverkande i kassaflödesanalysen. Nora kommun har avsatt pensionsmedel enligt KPA:s beräkningar inklusive pensions-

medel för förtroendevalda. 

 
Not 10 Investering i anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen     

Nora Kommun 39 658 tkr 18 018 tkr 

NoraBostäder AB 8 718 tkr 7 025 tkr 

Nora Fastigheter AB 12 815 tkr 10 912 tkr 

Koncernmässig överlåtelse 0 tkr 0 tkr 

SUMMA 61 191 tkr 35 955 tkr 
   

Kommunen     

Investering i mark, byggnader och teknisk anläggning 33 322 tkr 13 002 tkr 

Investering i maskiner och inventarier 6 259 tkr 5 016 tkr 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 77 tkr 0 tkr 

Förändringar i pågående investeringar 0 tkr 0 tkr 

Påverkan på likvida medel finansiering 39 658 tkr 18 018 tkr 

Kommentar - Not 10 
VA-verksamheten bidrar till den ökade investeringsutgiften för kommunen. Det är främst ledningsarbeten för Hagavägen, 

Tahiti, Etapp 3 för Östra stranden och reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg samt ishallsbyggnationen. 
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Not 11 Investering i finansiella tillgångar 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Aktieägartillskott till Nora Fastigheter AB -1 000 tkr -12 000 tkr 

SUMMA -1 000 tkr -12 000 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 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen     

Bokförda värden   

Nora kommun 176 081 tkr 149 947 tkr 

NoraBostäder AB 250 759 tkr 250 551 tkr 

Nora Fastigheter AB 343 739 tkr 350 035 tkr 

Koncernmässig justering -100 769 tkr -102 949 tkr 

SUMMA 669 810 tkr 647 584 tkr 
   

Kommunen     

Ackumulerat anskaffningsvärden   

Ingående balans 267 261 tkr 253 426 tkr 

Nyanskaffningar 33 322 tkr 13 002 tkr 

Omklassificering 1 187 tkr 833 tkr 

Avyttringar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

utgående balans 301 770 tkr 267 261 tkr 

Ackumulerad avskrivningar/nedskrivning   

Ingående balans -117 314 tkr -109 028 tkr 

Årets avskrivningar enl. plan -7 770 tkr -7 170 tkr 

Omklassificering -605 tkr -1 116 tkr 

Avyttringar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående balans -125 689 tkr -117 314 tkr 

BOKFÖRT VÄRDE 176 081 tkr 149 947 tkr 
   

Bokfört värde fördelat per fastighetskategori     

Verksamhetsfastigheter 2 545 tkr 2 766 tkr 

Fastigheter för affärsverksamhet 85 966 tkr 62 591 tkr 

Publika fastigheter 77 544 tkr 77 248 tkr 

Fastigheter för annan verksamhet 8 307 tkr 5 623 tkr 

Exploateringsmark 1 719 tkr 1 719 tkr 

SUMMA 176 081 tkr 149 947 tkr 

Kommentar - Not 12 
Omklassificeringen grundas på att kommunens VA och renhållningsanläggningar följer Samhällsbyggnadsförbundets kom-

ponentavskrivningsplan samt översyn av kommunens investeringar generellt. Nora fastigheter AB och NoraBostäder AB har 

skrivit ned sina tillgångar avseende byggnader och mark med 2 180 tkr. I samband med nya lagen om kommunal bokföring- 

och redovisning (LKBR) ska den genomsnittliga nyttjandeperioden redovisas (det totala anskaffningsvärde/årets avskriv-

ning). För byggnader och tekniska anläggningar är den genomsnittliga nyttjandeperioden 29 år. 

 
Not 13 Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen     

Bokförda värden   

Nora kommun 19 541 tkr 20 705 tkr 

NoraBostäder AB 218 tkr 422 tkr 

Nora Fastigheter AB 2 355 tkr 1 660 tkr 

SUMMA 22 114 tkr 22 787 tkr 
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Not 13 Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Ackumulerat anskaffningsvärden   

Ingående balans 92 848 tkr 89 183 tkr 

Nyanskaffningar 6 259 tkr 5 016 tkr 

Omklassificering -1 188 tkr -1 351 tkr 

Avyttringar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående balans 97 919 tkr 92 848 tkr 

Ackumulerad avskrivningar/nedskrivning   

Ingående balans -72 143 tkr -66 451 tkr 

Årets avskrivningar enligt plan -6 841 tkr -7 111 tkr 

Omklassificering 606 tkr 1 419 tkr 

Avyttringar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående balans -78 378 tkr -72 143 tkr 

BOKFÖRT VÄRDE 19 541 tkr 20 705 tkr 

Kommentar - Not 13 
Omklassificeringen grundas på att kommunen följer Samhällsbyggnadsförbundets komponentavskrivningsplan samt översyn 

av kommunens investeringar generellt. I samband med nya lagen om kommunal bokföring- och redovisning (LKBR) ska den 

genomsnittliga nyttjandeperioden redovisas (det totala anskaffningsvärde/årets avskrivning). För maskiner och inventarier är 

den genomsnittliga nyttjandeperioden 14 år. 

 
Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Ackumulerat anskaffningsvärden   

Ingående balans 6 795 tkr 6 795 tkr 

Nyanskaffningar 77 tkr 0 tkr 

Omklassificering 0 tkr 0 tkr 

Utgående balans 6 872 tkr 6 795 tkr 

Ackumulerad avskrivningar/nedskrivning   

Ingående balans -6 593 tkr -6 536 tkr 

Årets avskrivningar enligt plan -65 tkr -57 tkr 

Omklassificering -1 tkr 0 tkr 

Utgående balans -6 659 tkr -6 593 tkr 

BOKFÖRT VÄRDE 213 tkr 202 tkr 

 
Not 15 Pågående investeringar 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen     

Bokförda värden   

Nora kommun 0 tkr 0 tkr 

NoraBostäder AB 881 tkr 2 208 tkr 

Nora Fastigheter AB 4 555 tkr 287 tkr 

SUMMA 5 436 tkr 2 495 tkr 
   

Ingående balans 2 495 tkr 2 212 tkr 

Under året nedlagda kostnader 20 391 tkr 17 873 tkr 

Under året genomförda omfördelningar -17 450 tkr -17 590 tkr 

Utgående balans 5 436 tkr 2 495 tkr 
   

Kommunen     

Ingående balans 0 tkr 321 tkr 

Under året nedlagda kostnader 0 tkr 0 tkr 

Under året genomförda omfördelningar 0 tkr -321 tkr 

Utgående balans 0 tkr 0 tkr 
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Not 16 Finansiella anläggningstillgång 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Aktier   

Nora Rådhus AB 200 tkr 200 tkr 

NoraBostäder AB 31 883 tkr 31 883 tkr 

Nora Fastigheter AB 37 460 tkr 36 460 tkr 

Inera AB 42 tkr 42 tkr 

Kommentus Gruppen AB 1 tkr 1 tkr 

Andelar    

Kommuninvest i Sverige AB 4 487 tkr 4 487 tkr 

Stiftelsen för fritidsområde i Örebro län 16 tkr 16 tkr 

Nora Företagshälsovårdscentral 10 tkr 10 tkr 

Musik för Örebro län 5 tkr 5 tkr 

Bostadsrätter   

Linåkern 24 tkr 24 tkr 

Violen 40 tkr 40 tkr 

Utlämnade lån till   

Kommuninvest Förlagslån 1 300 tkr 1 300 tkr 

Gyttorps Ridklubb 0 tkr 100 tkr 

SUMMA 75 468 tkr 74 568 tkr 

Kommentar - Not 16 
Nora kommun har gett Nora Fastigheter AB ett ägartillskott föranlett av nedskrivning av nuvarande Karlsängskolan och dess 

planerade nybyggnation. 

 

Nora fastigheter AB ökning beror på årets aktieägartillskott. Kommuninvest i Sverige AB minskning av andelar har sin för-

klaring att insatt kapital i föreningen rörande delen årlig insats anses vara en värdering och ska inte ingå i balansräkningen, 

enlig den nya Kommunal bokföring och redovisning - 2018:597 (LKBR). Men det totala insatskapitalet enligt Kommunin-

vests redovisning till Nora kommun rörande medlemsinsatsen deklarera dem 9 317 tkr.  

Återföring av uppskrivning, andelar i Kommuninvest ekonomisk förening, enligt rådet för kommunal redovisning 2019. 
Nora kommunen har andelar i Kommuninvest ekonomisk förening där det ursprungliga insatskapitalet uppgår till 266 tkr. 

Kommunen har även tillskjutit en särskild insats om 4 131 tkr. Anskaffningsvärdet uppgår därigenom till 4 487 inklusive 

insatsemission. Under årens lopp har kommunen utöver detta även gjort uppskrivning av andelarnas värde, motsvarande de 

årliga återbäringarna med 4 830 tkr Dessa har med stöd av tidigare gällande lagstiftning redovisats som en uppskrivning mot 

eget kapital. I och med införandet av LKBR har möjligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar tagits bort 

och tidigare års uppskrivningar behöver därför återföras. Justering görs genom att tidigare uppskrivna värden om 4 830 tkr 

minskar den finansiella anläggningstillgången och samtidigt minskas övrigt eget kapital med motsvarande belopp. Någon 

resultateffekt uppstår inte med anledning av denna justering. 

 
Not 17 Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Kundfordringar 2 474 tkr 5 713 tkr 

Statsbidragsfordringar 6 397 tkr 9 659 tkr 

Övrigt 1 316 tkr 548 tkr 

Interimsfordringar 12 376 tkr 14 015 tkr 

Fastighetsavgift 17 967 tkr 15 281 tkr 

SUMMA 40 530 tkr 45 216 tkr 

 
Not 18 Likvida medel 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Kassa 16 tkr 15 tkr 

Bank 105 116 tkr 124 834 tkr 

SUMMA 105 132 tkr 124 849 tkr 

Beviljad checkkredit 27 000 tkr 27 000 tkr 

Kommentar - Not 18 
Anledningen till minskade likvider på banken har med kommunens ökade investeringsutgifter. 

 
Not 19 Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen     

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 115 341 tkr 187 144 tkr 

Korrigering andelar Kommuninvest enligt LKBR 0 tkr -4 830 tkr 

Uppskrivning av bolagens byggnader och mark 2 180 tkr -64 252 tkr 

Uppskjuten skatt på årets resultat NoraBostäder AB -147 tkr -112 tkr 

Fusionsförlust i Nora Bostäder AB 0 tkr 0 tkr 

Årets resultat 3 580 tkr -2 609 tkr 

SUMMA 120 954 tkr 115 341 tkr 
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Not 19 Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 235 233 tkr 233 141 tkr 

Korrigering andelar Kommuninvest enligt LKBR 0 tkr -4 830 tkr 

Årets resultat 3 459 tkr 6 922 tkr 

SUMMA 238 692 tkr 235 233 tkr 

Varav resultatutjämningsreserv 7 000 tkr 7 000 tkr 

Varav konjunktur- och strukturbuffert 28 000 tkr 28 000 tkr 

Kommentar - Not 19 
Nora fastigheter AB och NoraBostäder AB har skrivit ner sina tillgångar avseende byggnader och mark med 2 180 tkr. Kom-

munens andelar i Kommuninvest rättades upp i 2018 års bokslut i enlighet med den nya Kommunal bokföring och redovis-

ningslagen - 2018:597 (LKBR) 

 

Kommentarer till korrigering av andelar i Kommuninvest deklareras under Not 16. 

 

Tabellen nedan redovisar förändringen av eget kapital i och med justeringen av finansiella anläggningstillgångar enligt den 

nya Kommunal bokföring och redovisning som påverkar föregående års egna kapital. I posten övrigt eget kapital ingår även 

en Konjunktur- och strukturbuffert om 28 000 tkr för respektive år. RUR = Resultatutjämningsreserven. 

 
Förändring av kommunens egna kapital Resultat RUR Eget kapital Eget kapital 

Utgående balans per 2018-12-31 enligt fastställd årsredovisning 6 922 tkr 7 000 tkr 226 141 tkr 240 063 tkr 

Justering ändrade redovisningsprinciper:         

Återförd uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar     -4 830 tkr -4 830 tkr 

Justerad ingående balans 2019-01-01 6 922 tkr 7 000 tkr 221 311 tkr 235 233 tkr 

Disposition f föregående års resultat -6 922 tkr   6 922 tkr 0 tkr 

Årets resultat 3 459 tkr     3 459 tkr 

Utgående balans 2019-12-31 3 459 tkr 7 000 tkr 228 233 tkr 238 692 tkr 

 
Not 20 Avsättningar till pensioner och liknande  
förpliktelser 

2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Förmånsbestämd pension 47 979 tkr 47 684 tkr 

Särskild avtalspension 0 tkr 0 tkr 

Avsättning för särskild löneskatt på pensionskostnaderna 11 640 tkr 11 568 tkr 

Förtroendevalda     

Förmånsbestämd pension - Förtroendevalda 4 458 tkr 4 243 tkr 

Avsättning för särskild löneskatt på pensionskostnaderna 1 082 tkr 1 029 tkr 

Summa avsatt till pensioner 65 159 tkr 64 524 tkr 
   

Ingående avsättningar 64 524 tkr 53 104 tkr 

Nya förpliktelser under året 2 608 tkr 11 178 tkr 

Varav   

  Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas avsättning 1 203 tkr 10 581 tkr 

  Ränte- och beloppsuppräkningar 1 667 tkr 1 122 tkr 

  Övrigt -262 tkr -525 tkr 

Pensionsutbetalningar -2 098 tkr -1 987 tkr 

Förändringar av löneskatt 125 tkr 2 229 tkr 

Utgående avsättningar 65 159 tkr 64 524 tkr 

Aktualiseringsgrad 97% 97% 

 
Not 21 Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Leverantörsskulder 32 417 tkr 42 543 tkr 

Nora Rådhus AB 200 tkr 200 tkr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 1 954 tkr 5 969 tkr 

Avräkning VA-kollektivet 2 036 tkr 2 136 tkr 

Avräkning Renhållningskollektivet 1 597 tkr 2 174 tkr 

Mervärdesskatt 509 tkr 668 tkr 

Personalens källskatt  6 961 tkr 6 887 tkr 

Semesterlöneskuld och upplupna löner 27 314 tkr 23 287 tkr 

RFV-avgifter 9 592 tkr 8 160 tkr 

Särskild löneskatt 3 482 tkr 3 184 tkr 

Upplupen pensionskostnad, individuell del 14 355 tkr 13 123 tkr 

Slutavräkning kommunalskatt 4 353 tkr 4 397 tkr 

Interimsskulder 8 841 tkr 4 991 tkr 

Övrigt 312 tkr 433 tkr 

SUMMA 113 923 tkr 118 152 tkr 
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Kommentar - Not 21 
VA-kollektivets fond har minskat med 100 tkr och renhållningskollektivets fond med 577 tkr. VA-processerna på Samhälls-

byggnad Bergslagen har möjlighet att balansera sitt driftresultat mot taxekollektivet via VA- och renhållningsfonderna. Upp-

lupna löner har ökat i och med att kommunen fr.o.m. 2019 redovisar decembermånads extra timmar så som vikarietid, mertid 

etc. på innevarande tjänad period. Införande grundas på påpekande från kommunens revision i tidigare revisionsrapport. Inte-

rimsskuldernas ökning beror på en bättre uppföljning av vård och omsorgens samt individ och familjeomsorgens placeringar 

och dess kostnader. 

 
Not 22 Pensionsförpliktelser 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen     

Personal     

Pensionsrättigheter intjänade före 1997-12-31 193 672 tkr 198 840 tkr 

Särskild löneskatt på pensionsrättigheter 46 985 tkr 48 239 tkr 

Förtroendevalda     

Pensionsrättigheter intjänade före 1997-12-31 826 tkr 1 774 tkr 

Särskild löneskatt på pensionsrättigheter 200 tkr 430 tkr 

Summa pensionsrättigheter inkl. löneskatt 241 683 tkr 249 283 tkr 
   

Ingående ansvarsförbindelse pensionsåtagande 249 283 tkr 258 122 tkr 

Aktualiseringar -605 tkr 1 728 tkr 

Ränte- och beloppsuppräkningar 6 298 tkr 4 593 tkr 

Övrigt 279 tkr -2 106 tkr 

Årets utbetalningar -12 088 tkr -11 328 tkr 

Förändringar av löneskatt -1 484 tkr -1 726 tkr 

Utgående ansvarsförbindelse pensionsåtagande 241 683 tkr 249 283 tkr 

Aktualiseringsgrad 97% 97% 

Kommentar - Not 22 
Pensionsförpliktelsen s.k. ansvarsförbindelsen har minskat beroende förändrade uppräknings parameter, enligt KPA, och den 

naturliga livscykeln. 

 
Not 23 Borgensåtaganden 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunen        

Borgensåtaganden kommunägda företag 594 330 tkr 614 330 tkr 

Borgens- och förlustansvar, egna hem 5 tkr 86 tkr 

Övriga borgensåtaganden 2 767 tkr 3 026 tkr 

SUMMA 597 102 tkr 617 442 tkr 

Kommentar - Not 23 
Kommunens borgensåtagande har minskat på grund av att Nora Fastigheter AB, egna hem och föreningar har amorterat av 

sina lån. Kommunens bolag har amorterat 20 000 tkr under 2019. 

Åtagandebesked - Kommuninvest 

Nora kommun har i februari 1993, § 16 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-

muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och 

regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska förening har ingått likaly-

dande borgensförbindelser. 

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som re-

glerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 

ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor-

leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för-

hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvests ekono-

miska förening. 

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nora kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-

förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 

till 460 925 942 tkr och totala tillgångar till cirka 460 364 563 tkr. Kommunens andel av de totala för-

pliktelserna uppgick till 646 301 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 646 000 tkr. 
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Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Redo-

visningen omfattar de helägda bolagen Nora Rådhus AB (vilande), NoraBostäder AB och Nora Fastig-

heter AB. Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. 

 

Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive företag samt mel-

lan de olika företagen. Sålunda har interna kostnader och interna intäkter samt interna skuld- och ford-

ringsposter 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 av-

sedda att täcka. 

• Löner och löneförmåner redovisas enligt kontantprincipen. 

• Semesterlöneskuldens förändring till anställda ingår i posten ”verksamhetens nettokostna-

der”. 

• Sociala avgifter är bokförda i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband 

med löneredovisningen. 

• Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde och görs för den be-

räknade 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 Reg-

ioner (SKR), vilket innebär att skatteintäkter består av preliminära månatliga inbetalningar, 

prognos för slutavräkning för det aktuella året samt skillnad mellan slutlig taxering och pro-

gnos föregående år. Skatteintäkternas omfattning utgår från SKR: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. Avskriv-

ningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. För avskrivningar tillämpas 

linjär metod. 

• Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, är i huvudsak ford-

ringsförda och tillgodogjorda årets redovisning. 

• Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, är i hu-

vudsak 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, ut-

rangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras. 

• 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 upp-

tagna under avsättningar och ansvarsförbindelser inkluderar särskild löneskatt på intjänade 

pensioner. 
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Driftredovisning 

Kommunen gör ett positivt resultat 

på 3 459 tkr, men vilket är en ne-

gativ avvikelse gentemot budgeten 

på 1 693 tkr. Tabellen områdesin-

delningen redovisar nettokostna-

derna och dess budgetavvikelse för 

respektive verksamhetsområde. 

 

Sammanfattningen över kommu-

nens resultat relaterat till budge-

ten. Anslagen för oförutsedda åt-

gärder, heltidsresan har inte ian-

språktagits fullt ut i år varvid bud-

getöverskott. Ett antal av dem pla-

nerade digitaliseringsprojekt har 

inte hunnits genomföras och inve-

steringsprojekt har inte genomförts 

i det tempo som var planerat rela-

terat till investeringsbudgeten. 

Varvid det innebär lägre avskriv-

ningskostnader än budgeterat. 

Mark- och exploateringsfunkt-

ionen (MEX) var inte budgeterad 

och vinterväghållningen kostade mera än budgeterat beroende på vintervädret i början av året. Kulturs-

kolan redovisar ett budgetöverskott beroende på att verksamheten startade sin reguljära undervisning 

under hösten. 

 

Förskoleverksamheten redovisar ett budgetöverskott som beror på köp av färre förskoleplatser hos an-

nan verksamhet än kommunens och ökade barnomsorgsintäkter än budgeterat. Behovet av stödresurser 

i grundskolan har inte varit så omfattande under året och kostnaden för grundskoleskjutasar har varit 

lägre samt har verksamheten fått riktade statsbidrag och det tillsammans med en kostnadsmedvetenhet 

i verksamheten bidrar det till grundskolans budgetöverskott. Kostnaderna för köp av gymnasieplatser, 

interkommunala ersättningar, har ökat och det bidrar till ett budgetöverskridande. 

 

Hemtjänsten deklarera ett budgetöverskridande som har sin förklaring i ökade personalkostnader som 

grundas på ökat vårdbehov av ett antal brukare. Det ökade vårdbehovet återspeglas också inom särskilt 

boende varvid verksamhetens budget överskrids. Ökade personalkostnader, ökning av antal beslut/ 

ärenden samt ökad omfattning av insatserna i de olika besluten är förklaringen till funktionsstödets 

budgetöverskridande. Försörjningsstödet ökade med 13 procent relaterat till förra året samt ökade 

kostnader för placeringar bidrar till individ och familjeomsorgens budgetöverskridande. 

 

Minskade pensionskostnader och pensionsavsättningar samt ökade skatteintäkter och överskottsutbe-

talningen från Kommuninvest bidrar till att finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott. 

Politisk ledning 

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 2019 genomfördes 

EU-valet. Förmyndarverksamheten leds av en överförmyndare och kostnaderna avser arvoden till gode 

män samt kostnader för den gemensamma överförmyndarnämnden inom KNÖL-samarbetet. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDESINDELNING BOKSLUT BUDGET AVVIKELSE 

Politisk ledning  6 938 tkr 7 851 tkr -913 tkr 

Politisk ledning - Oförutsedda anslaget 300 tkr 1 724 tkr -1 424 tkr 

Politisk ledning - Lönerevision 0 tkr 100 tkr -100 tkr 

Politisk ledning - Heltidsresan 0 tkr 2 172 tkr -2 172 tkr 

Politisk ledning - Effektivisering 0 tkr -16 516 tkr 16 516 tkr 

Gemensamma kostnader för kommunen 12 478 tkr 12 652 tkr -174 tkr 

Administration  33 843 tkr 38 193 tkr -4 350 tkr 

Fastighets- och kostverksamheten 12 030 tkr 12 250 tkr -220 tkr 

Teknisk verksamhet 25 377 tkr 23 932 tkr 1 445 tkr 

Tillväxt och utveckling 26 039 tkr 27 209 tkr -1 170 tkr 

Förskoleverksamheten  66 522 tkr 67 955 tkr -1 433 tkr 

Fritidshemsverksamheten  12 095 tkr 12 363 tkr -268 tkr 

Grundskoleverksamheten 131 194 tkr 134 407 tkr -3 213 tkr 

Gymnasieverksamheten 48 257 tkr 47 375 tkr 882 tkr 

Vuxenutbildningen  10 063 tkr 11 384 tkr -1 321 tkr 

Hemtjänst  59 019 tkr 57 393 tkr 1 626 tkr 

Särskilt Boende  99 002 tkr 95 393 tkr 3 609 tkr 

Funktionsstöd  56 232 tkr 52 836 tkr 3 396 tkr 

Individ- och Familjeomsorg  43 822 tkr 39 231 tkr 4 591 tkr 

Arbetsmarknadsåtgärder  2 217 tkr 3 239 tkr -1 022 tkr 

Integrationsverksamheten  -517 tkr 106 tkr -623 tkr 

Finansförvaltning - Gemensamt -3 962 tkr 2 023 tkr -5 985 tkr 

Finansförvaltning - Avskrivningar  14 676 tkr 16 221 tkr -1 545 tkr 

Finansförvaltning - Skatter  -657 459 tkr -654 306 tkr -3 153 tkr 

Finansförvaltning - Finansiella poster  -1 623 tkr -339 tkr -1 284 tkr 

Total -3 459 tkr -5 152 tkr 1 693 tkr 
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Det kommunala partistödet ska förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opin-

ionsbildningen 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. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och består av 15 ledamöter och 17 ersät-

tare. Den har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Sty-

relsen 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; ledningsut-

skottet, 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 folk-

hälsoarbete ingår. 

• Stöd och service som i huvudsak arbetar med internt stöd gentemot den övriga förvaltningsor-

ganisationen och den politiska organisationen. 

Årets händelser  
Under året har kommunen lagt ett ökat fokus på effektiviseringar i verksamheten för att klara framtida 

utmaningar i välfärden. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen flera uppdrag med syfte att uppnå ef-

fektiviseringsmålet på 35 miljoner kronor senast 2022. Resursfördelningsmodell för hemtjänsten och 

särskilt boende, upphandling av servicetjänster inom hemtjänst, Noramodellen för arbete, utredning av 

förskolestrukturen samt översyn av turistverksamheten är några av uppdragen. 

 

Under 2019 fattade kommunstyrelsen/kommunfullmäktige viktiga beslut för utveckling av Nora kom-

mun med dess invånare och besökare. Det största investeringsbeslut var ombyggnation av Nora av-

loppsreningsverk.  

 

Tillgång till detaljplanerad mark är viktigt för bostadsfrågorna och näringslivet. Kommunen har under 

året beslutat och arbetat med nya detaljplaner för Stensnäs, Kristinelund, Rosen, Bryggeriet samt ut-

vidgning av industriområdet i Pershyttan. Arbetet fortsätter under kommande budgetår. Då kommunen 

fattade beslut om markanvisning- och exploateringsavtal under 2018 pågår nu två markanvisningsavtal 

för byggnation av bostäder; Kristinelund och Klotstigen. Kommunens eget bostadsbolag, Nora Bostä-

der AB, planerar att bygga bostäder i kvarteret Gullvivan. Beslut om att ta fram en plan för Lands-

bygdsutveckling i strandnära läge, så kallad LIS-plan, antogs och arbetet med planen kommer att ge-

nomföras under kommande budgetår.  

 

Kommunen ingår i flera viktiga samarbeten och tillsammans med Region Örebro län pågår utveckling 

av den nära vården, planering för byggnation av nytt särskilt boende, folkhälsoarbetet samt skolresul-

taten. I Nora Brottsförebyggande Råd (NoraBRÅ) har kommunen i samarbete med polisen, tagit fram 

en trygghetsapp. I samarbete med Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) försvarsmakten, polisen och länets kommuner pågår utveckling av kris- och säkerhetsarbetet. 

Tillsammans med Tillväxtverket och Jordbruksverket genomförs en förstudie för ett cykelområde på 

Kottaberget. 
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Tillsammans med lokala aktörer inom företagar- och köpmannaföreningen pågår utveckling av nä-

ringslivsarbetet i kommunen. Näringslivsresultatet har inte nämnvärt förändrats och ökat fokus kom-

mer att läggas på arbetet under kommande budgetår. I Allaktivitetshuset utvecklas verksamheten med 

fler föreningar och organisationer. Kommunens kulturskola, Fritidsbanken samt daglig verksamhet 

finns också på plats.  

Ekonomiskt utfall 
Det ekonomiska resultatet för kom-

munens politiska ledning är ett bud-

getöverskott om 913 tkr, exklusive 

nedan nämnda budgetavvikelser, som 

förklaras med att reduceringen av 

rådsposterna inte justerats i budgeten 

under året och Hagby-Ängars lokal använts istället för att hyra in sig i Nora stadshotells lokaler för po-

litisk sammankomst. Sammanträdesarvoden och annonskostnaderna har varit lägre än budgeterat. 

 

Effektiviseringsbehov på 16 516 tkr har inte fördelats under året, men genomfört i 2020 års budgetra-

mar, men det bidrar till budgetavvikelsen inom verksamhetsområdet ”Politisk ledning” med motsva-

rande belopp. Årets lönerevision bidrar positivt med 100 tkr i re-

sultatet. Arbetet med heltidsresan fortgår inom verksamheterna 

budgetramar, varvid årets avsatta centrala budgetanslag på 2 172 

tkr för projektet inte har ianspråktagits under året. 

 

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda redovisar ett budgetö-

verskott på 1 424 tkr. Tabellen visar vad och till vad som kom-

munstyrelsens oförutsedda budgetanslag har använts till under 

året. 

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 fortsatt utvecklas.  Detta och mer därtill behöver 

utvecklas samtidigt som kommunen har effektiviseringskrav på 35 miljoner kronor under perioden 

2020–2022. Att utveckla kommunens verksamheter och tjänster med stöd av IT är en möjlighet och 

förutsättning för att klara uppdraget. Införande av 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 fler är bostadsförsörjningen en utmaning. Nora 

har en bra geografisk placering med närheten till Örebro, järnväg och flygplats samt god kollektivtra-

fik till och från centralorten, vilket underlättar arbetspendling. Redan idag finns efterfrågan på villor, 

lägenheter och tomter att bygga på. Fler områden behöver detaljplaneras för bostäder och fler bostads-

rätter och hyresrätter behöver byggas. Planering för utvidgning av industriområde ingår också.  

 

Kommunens arbete med kris och säkerhetsfrågor kommer att öka beroende på förändringar av läget i 

omvärlden. Kommunen samarbetar bland annat med Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) och Frivilliga Resursgruppen (FRG). 

Näringslivsranking 
Kommunen och näringslivsrådet har i samverkan tagit fram en ny vision och handlingsplan för att för-

bättra näringslivsarbetet. Resultatet av årets ranking har förbättrats i förhållande till tidigare år men 

placeringen är fortfarande lågt i jämförelse med andra kommuner. Kommunens fokus på näringslivs-

frågorna kommer att öka.  

Måluppfyllelse 
Kommunens arbete med måluppfyllelse fortsätter och utvecklas. Genom kommunens införande av 

kvalitetsledningssystemet Stratsys kommer kommunstyrelsen att mera systematiskt kunna följa upp 

verksamhetens måluppfyllelse.  

POLITISK LEDNING BOKFÖRT BUDGET AVVIKELSE 

POLITISK LEDNING 6 938 tkr 7 851 tkr -913 tkr 

KOMMUNSTYR FÖRFOG 300 tkr 1 724 tkr -1 424 tkr 

KS FÖRFOGANDE LÖNEREVISION 0 tkr 100 tkr -100 tkr 

KS FÖRFOGANDE BESLUTADE ÅTGÄRDER 0 tkr 2 172 tkr -2 172 tkr 

KS BESLUT EJ FÖRDELAT 0 tkr -16 516 tkr 16 516 tkr 

SUMMA 7 238 tkr -4 669 tkr 11 907 tkr 

KOMMUNSTYRELSENS  
OFÖRUTSEDDA ANSLAG 

BUDGET 

Grundanslaget 2019 2 514 tkr 

Allaktivitetshuset Etapp 2 -250 tkr 

Antikrundan -200 tkr 

Vägvisning -100 tkr 

Nora-modellen -240 tkr 

Organisationsöversyn av KPMG -300 tkr 

UTFALLET 2019 1 424 tkr 
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Gemensamma kostnader för kommunen 

I kommunens gemensamma kostnader ingår färdtjänst, konsumentrådgivning, förbundsavgift till Sve-

riges kommuner och regioner (SKR), konsumentrådgivning, krisberedning samt folkhälsoarbete i 

norra länsdelen. Dessutom upptas här kostnader för kommungemensamma utbildningsinsatser, perso-

naluppvaktning, fackliga företrädare och företagshälsovård. Här redovisas även driftbidrag till Nerikes 

Brandkår för räddningstjänst. 

Ekonomiskt utfall 
Utfallen för verksamhetsområdet visar på en positiv avvikelse på cirka en procent, vilket är ett bud-

getöverskott om 174 tkr. Förklaringen är att anslaget för gemensamma utbildningar inte ianspråktagits 

fullt ut under året och budgetanslaget är på 300 tkr. 

Administration 

Administrationsområdet omfattar alla kommunövergripande administrativa stödresurser såsom admi-

nistration, kommunikation, upphandling, ekonomi, personal, IT, samt central televäxel. 

Årets händelser  

Kansliavdelningen 
Kansliavdelningen har fortsatt arbetat med att ta fram rutiner och riktlinjer för dokumentation och 

handläggning. Avdelningen har anställt en ny kanslichef som tillträdde tjänsten under senare del av 

året. Dessförinnan har ekonomi- och kansliavdelningen haft gemensam arbetsledning. 

Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen har under året införskaffat system 

för att underlätta kontrollen av leasinghanteringen i kom-

munen och dess fakturor. I övrigt oförändrad verksam-

heten, förutom att ny upphandlare har anställts. Kommu-

nens upphandlar har varit sakkunnig i några av Nora fas-

tigheter AB och NoraBostäder AB upphandlingar. Sju 

varu- och fyra tjänsteupphandlingar har genomförts under 

året. 

IT-avdelningen 
För IT-avdelningen har det i stort handlat om att arbeta vi-

dare med de stora förändringar som gjordes under 2018. 

Avdelningen har haft stort fokus på att anpassa Office 365 

med dess kring system. Upphandling av nya datorer ge-

nomfördes under året vilket ledde till en stor reducering av kostnader kopplade till datorinköp. Vissa 

datorer kostar nu hälften mot tidigare. 

 

IT-avdelningen har skaffat ett gruppnummer för att förenkla för verksamheten att komma i kontakt 

med IT vid behov. Tyvärr så har en ökad arbetsbelastning lett till att flera inplanerade projekt har be-

hövts skjutas på framtiden. Det är också förklaringen till budgetöverskottet. 

 

IT-avdelningen märker av kommunens digitalisering på flera sätt, en är ökad belastning kring support 

men framförallt projektdeltagande. Detta är tyvärr något som verksamheten märker av med ökade led-

tider. 

 

Under 2020 kommer IT arbeta vidare med bland annat SQL-konsolidering och backup kring Office 

365 men den största utmaningen när det gäller tidsåtkomst och budget är utbyte av c:a 300 datorer som 

idag är fem år gamla eller mer och som använder Windows 7. 

 

Gruppnumret kommer under året också att få ökad funktionalitet med kö funktion och IT kommer 

schemalägga så att det varje dag är någon som endast arbetar med telefon och supportärenden 

Varuupphandlingar 2019 

Livsmedelsupphandling med KNÖL området 

Arbetskläder 

Kopieringspapper 

Omvårdnadshjälpmedel 

Brand- och säkerhetsskåp 

Mejeriprodukter via länsupphandling 

Skyltar och dekaler 

7 
 

Tjänsteupphandlingar 2019 

Projektledare för natur- och turistområdet Kottaberget 

Sakkunniga till den kommunala revisionen 

Partner Nya Karlsängskolan - Nora Fastigheter AB 

Ramavtal för ventilationstjänster - Bolagen 

4 
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Ekonomiskt utfall 
Verksamhetsområdet deklarerar ett budgetöverskott på 4 350 tkr. Kommundirektörens budgetanslag 

redovisar ett budgetöverskott på 2 176 tkr som har sin förklaring i att anslaget för oförutsedda kostna-

der inte ianspråktagits under året. Lägre personalkostnader än budgeterat samt inga investeringar ge-

nomfört under året, vilket leder till avsatta medel för kapitalkostnad inte ianspråktagits. Det visar på en 

återhållsamhet med tanke på kommunens effektiviseringsbehov. 

 

Kansli-, ekonomi- och personalavdelningarna och övrigt inom centrala administrationen redovisar ett 

budgetöverskott på 813 tkr som till största delen beror på vakanta tjänster under året. Där kansliet och 

ekonomi har haft samma ledning under större del av året. 

 

IT verksamheten har inte genomfört många av sina planerade digitaliseringsprojekt under året av olika 

anledningar. Därav redovisas ett budgetöverskott om 1 361 tkr. Men dessa förväntas genomföras inom 

2020 års budgetram.  

Fastighets- och kostverksamheten 

Fastighetsverksamheten 
Kommunens verksamhetslokaler redovisas under fastighetsverksamheten. Här ingår också underhåll 

av exploaterings- och parkmark, köpta tjänster för städning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergsla-

gen samt vaktmästeritjänster till verksamhetslokaler i egen regi.  

Kostverksamheten 
Kostorganisationen ansvarar för produktion av mat till kommunens förskolor, skolor samt äldre-

omsorg. Dagligen äter cirka 2 000 personer den kommunproducerade maten inom de olika verksam-

hetsområdena. Livsmedelsverkets rekommendationer om bra måltider i skolan, bra måltider i försko-

lan och bra måltider för äldreomsorgen följs. 

Årets händelser  

Fastighetsverksamheten 
Fastighetsavdelningen har under året skrivit avtal med Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg 

(NJOV) om hjälp med fastighetsunderhåll/drift på alla deras fastigheter. Fastighetsavdelningen har 

stärkts upp med en el behörig service-och fastighetsskötare samt en vaktmästare som sköter NJOV:s 

fastighetsunderhåll och drift. 

 

Allaktivitetshuset har genomgått etapp 2 och huset har fyllts med hyresgäster och verksamhet. Upp-

handling och utvärdering har skett av Nya högstadieskolan i Nora. Om och tillbyggnaden av Ishallen 

har startats. Brandskyddsåtgärder på Gula villan och Alntorps Ö har genomförts. Projektet Rosen på-

går. Förstudier avseende lokalomdisposition gällande förskoleverksamheten har påbörjats. 

 

En verksamhetsvaktmästare arbetar två dagar per vecka som bilansvarig för Nora kommun där sam-

ordning kring leasingavtal, försäkringsärenden, däckbyten och annat liknande ingår i rollen. 

Måluppfyllelse 
Fastighetsavdelningen finns som en av flera faktorer som påverkar bland annat målområdet Noras in-

vånare 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 at-

traktiva 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. Bedöm-

ningen är att avdelningens resultat bidragit positivt till måluppfyllelsen. 

Kostverksamheten 
Under året har kostorganisationen fortsatt att arbeta med samverkan med pedagogisk personal och rek-

torer på skolor och förskolor. Flera verksamheter har haft en portabel stekhäll ute på plats där köksper-

sonal har wokat och tillagat mat ute i naturen eller i skolmatsalen.  
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Kostpersonalen har haft en fortbildningsdag i vegetarisk matlagning och salladsbuffé. Flera kök har 

även börjat baka bröd till soppdagar samt utvecklat utbudet på mellanmålet.   

 

Vid Tullbackagården och Hagbyängar har en ny beställningsrutin införts för måltiderna. Maten be-

ställs i komponenter och beställningslistan har utökats med smårätter, soppor och kylda röror för att 

avdelningarna på ett enklare sätt ska kunna individanpassa måltiden. Denna rutin har ökat möjligheten 

för avdelningarna att anpassa mängderna mat utifrån hur mycket som går åt på avdelningen vilket bi-

dragit till att matsvinnet minskat. Arbete med salladsbufféer med säsongsråvaror har fortgått och me-

nyn har klimatanpassats. 

 
Mått ÅR 2019 ÅR 2018 Förändring 

Ekologiska livsmedel % i värde 25,4% 29,8% -4,4% 

Ekologiska livsmedel % i vikt  31,8% 36,3% -4,5% 

Svenska Köttprodukter (tex köttbullar, pannbiff) 66,0% 61,7% 4,3% 

Svenska Köttprodukter oberett (t ex grytbitar, högrev, nötfärs)  94,6% 93,1% 1,5% 

Svenska Fågelprodukter % (tex kycklingkorv, kalkon) 82,5% 76,7% 5,8% 

Svenska fågelprodukter oberett (kycklingfärs, tärnad rå kyckling, hönsfärs) 100,0% 98,5% 1,5% 

Totalt inköp svenska råvaror animalier 79,4% 83,9% -4,5% 

Närproducerat (lokala avtal kaffebröd, kött, ägg, mjöl)  3,3% 4,7% -1,4% 

Förändringen ger information om förändringen i procentenheter       

 

Inköpen av närproducerat livsmedel har minskat i jämförelse med föregående år och förklaras av att 

ett avtal på lokala ägg har gått ut under året.  

 
  ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2018 ÅR 2018 
Svinnindikator Genomsnitt min max Genomsnitt min max 

Mängd mat konsumerad per gäst 245 gram 159 gram 383 gram 257 gram 178 gram 408 gram 

Närvaro 94% 83% 100% 97% 91% 99% 

Tallrikssvinn 7% 3% 12% 6% 1% 11% 

Serveringssvinn 8% 0% 28% 11% 1% 22% 

 

Svinnmätningar har genomförts med en ny nationell mätmetod i verktyget SkolmatSverige. Konsumt-

ionsmätning 2019 jämfört med 2018, ovanstående siffror baseras på svinnmätning på sex kommunala 

grundskolor vecka 47.  

Ekonomiskt utfall 

Fastighetsverksamheten 
Fastighetsverksamheten redovisar ett budgetöverskridande om 16 tkr men utfallet varierar mellan en-

heterna som inryms inom verksamhetsområdet. Under året har en leasingbil till en verksamhetsvakt-

mästare samt specialutrustning för elarbeten och övriga verktyg införskaffats. Ishallen har belastats 

med kostnader för en större reparation på en ismaskin samt sargar efter nedslag på besiktning. Under 

hösten 2019 förstärktes fastighetsorganisationen tillfälligt med en fastighetsstrateg för att avlasta under 

tiden projektet med ny högstadieskola, vilket leder till ett underskott på administrationen för fastig-

hetssidan. 

Kostverksamheten 
Kostorganisationen visar ett budgetöverskott om 236 tkr beroende på att verksamheten under vissa da-

gar haft svårt att få in tillräckligt med vikarier varför inte all frånvaro har återbesatts i verksamhet. 

Detta bidrar till överskottet på personalsidan.  

Framtiden 

Fastighetsverksamheten 

Fastighetsavdelningen fortsätter att se över egenägda fastigheter, hjälper verksamheterna i alla lokaler, 

både inhyrda och egenägda. Fastighetsstrateg arbetar med långsiktiga lösningar gällande lokalfrågor 

och har en fortsatt god kommunikation med kommunens fastighetsbolag. 
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Kostverksamheten 
Under 2020 kommer kostorganisationen som ett led i effektiviseringsarbetet anställa en chaufför och 

upphandla en mattransportbil på leasingavtal för att köra transporterna i egen regi. Arbetet med svinn i 

kök och servering fortsätter samt satsningen på att öka de ekologiska, närproducerade och svenska rå-

varorna. 

Teknisk verksamhet 

Området teknisk verksamheten omfattar arbetsuppdrag som utförs av Samhällsbyggnad Bergslagen, 

bestående av ett kommunalförbund med säte i Nora och en gemensam nämnd som har sin placering i 

Lindesberg. Exploateringsverksamheten ingår också i verksamhetsområdet. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett gemensamt kommunalförbund med fyra kommuner 

(Lindesberg – Ljusnarsberg – Hällefors – Nora). Verksamheten omfattar verksamheterna Gata/trafik, 

med bland annat uppgifter att sköta kommunens sommar- och vinterunderhåll av gator och vägar och 

offentlig belysning. Park/Skog svarar för kommunens underhåll och skötsel av parker och offentliga 

platser, lekplatser och underhåll av produktiv skog. Verksamhet Idrott sköter och underhåller idrotts- 

och fritidsanläggningar och verksamhet Lokalvård utför städning av kommunala lokaler, bland annat 

skolor och förskolor. Dessutom ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet för VA-verksamheten som inne-

fattar drift och underhåll av två vattenverk, tre reningsverk samt ledningsnätet och pumpstationer. I 

förbundet ingår även Återvinningsverksamheten som ansvarar för tömning av avfallskärl och återvin-

ningscentral. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är en myn-

dighetsnämnd och gemensam förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbetar med miljö- och byggfrå-

gor, fysisk planering, livsmedelskontroll, energi- och klimatrådgivning samt kart- och mätningsverk-

samhet. 

Ekonomiskt utfall 
Verksamhetsområdet redovisar ett budgetöverskridande på 1 445 tkr. Kostnaderna för mark- och ex-

ploateringsfunktionen (MEX) innebar ett budgetöverskridande om 274 tkr. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet redovisar ett budgetöverskridande för gator och vägar om 740 tkr som 

förklaras med vinterväghållningen, snöröjning och halkbekämpning, i början av året. Kostnaden för 

kommunens offentliga WC städning bidrar till budgetöverskridande på 152 tkr. Dräneringen på Nor-

valla och reparation av trasig vattenledning på ängarna är förklaringen till budgetöverskridande om 

265 tkr av anslaget för idrottsanläggningar som sköts av kommunalförbundet. Investeringstakten under 

året för VA-verksamheten blev lägre än planerat med effekten av ett budgetöverskott om 121 tkr som 

regleras i kommande kapitalkostnader för verksamheten. 

 

De avgiftsfinansierade verksamheterna, VA och Återvinning, visar en kostnadsökning på 742 tkr som 

regleras mot avsatta medel i fonder, balansräkning, som är uppbyggt sedan tidigare år. 

 

Större investeringar under året var planerat underhåll, beläggningsarbeten av gator och vägar. Sista 

etappen av Östra stranden, byte av VA-ledningar på Tahiti och Hagavägen, renovering av Järnboås 

reningsverk. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen budgetanslag överskreds med 135 tkr beroende av extra uppdrag och 

förändrad fördelningsnyckel, som grundas på invånarantalet, mellan medlemskommunerna. 
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Tillväxt och utveckling (kultur- och fritidsverksamhet) 

Verksamhetsområdet Tillväxt och Utveckling omfattar allmänkultur, Kulturskola, Naturskola, Kom-

Tek (kommunal teknikskola), fritid, fritidsbanken, fritidsgårdar (fr.o.m. 2020), bibliotek, simhall, nä-

ringsliv och sysselsättning/arbetsmarknadsenheten (AME), turism/Destination Bergslagen, Nora Järn-

vägsmuseum Pershyttan/Kulturmiljöer 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 etablerats, bland annat enheten Kulturskola-Naturskola-

Teknikskola, och investeringar i olika fritidsanläggningar genomförts och några påbörjats. Nämnas 

kan renovering av plan och friidrottsfunktioner vid Norvalla IP och nybyggnation av omklädningsrum 

vid Ishallen.  

 

Under året iordningställdes Allaktivitetshuset och etapp två påbörjades med bland annat dans- och tek-

niksal. Intresset från olika aktörer har visat sig vara stort. Nya aktiviteter startade redan före årsskiftet i 

lokalerna som ska vara helt klara under våren 2020.  

  

Framtagning av Nora kommuns nya platsvarumärke slutfördes i samverkan med civilsamhället, nä-

ringslivet med flera aktörer. Projekt Landsbygdsutveckling och bokbusservice i kommunen är andra 

nämnvärda satsningar påbörjade under 2019, som nu har etablerats med utökad service. Meröppet på 

biblioteket har förberetts för start efter årsskiftet, en mycket viktig åtgärd för ökad tillgänglighet och 

nyttjande av biblioteket som mötesplats, bildning och skapande. Kulturskolans etablering i intillig-

gande lokaler är del i en utveckling av bibliotekshuset till en allmän mötesplats för alla och plats för 

kommuninformation, service, allmän information och arrangemang. 

 

Arbetet med landsbygdsfrågor har utvecklats mycket positivt och ett utkast till strategi är klar för vi-

dare politisk beredning och samråd/remisser med berörda aktörer under nästa år. Samarbetet med nä-

ringslivet har förbättrats och utifrån en ny vision har en handlingsplan för bättre service utarbetats. 

Planering av lokaler för kulturskola och fritidsgård, samt evenemang, i nya högstadieskolan Karlsäng 

har påbörjats.  

 

Turism och besöksnäring är viktigt för Nora och utveckling av nya samarbetsformer inom Destination 

Bergslagen, regionen och kommunens näringsfunktion inför nästa säsong är mycket positiv. 

 

Samverkan med Fritidsgården har på ett naturligt sätt utvecklats under året och från och med 2020 

överförs den ansvarsmässigt till Tillväxt och utveckling, funktionen Kultur och fritid. NJOV-Järnvägs-

museet-Pershyttan har haft en mycket positiv utveckling med tydligare roller, bättre samspel och verk-

samhetsutveckling. Göthlinska gården har renoverats, utvecklingsplan för trädgården utarbetats och 

roller mellan berörda parter i miljön förtydligats. 

 

Nämnvärt är inspelningen av Antikrundan i Nora som är en oerhört positiv marknadsföring av kom-

munen. Två program sänds i SVT i januari och mars 2020. Visionsarbetet för utveckling av Alntorps 

Ö påbörjades med alla berörda aktörer. En utökad samverkan med den ideella sektorn och näringslivet 

i den ”Gemensamma välfärden” fortsätter och fler överenskommelser och samarbeten inom olika om-

råden är aktuella. 

Ekonomiskt utfall 
Verksamhetsområdet tillväxt och utveckling redovisar ett budgetöverskott om 1 170 tkr. En del av 

budgetöverskottet förklaras av att kulturskolans verksamhet redovisar ett budgetöverskott om 617 tkr 

som främst förklaras av att verksamheten inte startade sin reguljära undervisning förrän till hösten 

2019.  

 

Biblioteksverksamheten redovisar ett budgetöverskott om 332 tkr som en konsekvens av personalför-

ändringar som varit under året. Under året har verksamheten fått regionala och statliga projektpengar. 
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Kostnaderna ökar för e-böcker/e-ljudböcker. Intresset för e-medierna kommer i framtiden medföra en 

betydande ökning av bibliotekets kostnader.  

 

Allmän kultur redovisar ett budgetöverskridande om 309 tkr och Göthlinska Gårdens verksamhet 161 

tkr, vilket förklaras av ökade produktionskostnader. Turistverksamheten inkluderat Trängbo camping 

redovisar ett budgetöverskott om 288 tkr.  

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 för-

utsättningar för utveckling av framtidens Nora. Effektivisering av arbetssätt och utrymme för långsik-

tiga investeringar är både önskvärt och nödvändigt. Nyproduktion av lokaler och anläggningar för 

kommunal verksamhet, samt bostäder, är angeläget för att möta framtida behov och en önskvärd be-

folkningstillväxt.  

 

Nya arbetssätt och indelning i funktionsområden har börjat utvecklas under året, där er Tillväxt och 

Utvecklings verksamheter samordnas i tre övergripande funktioner. Dessa utgör grunden för ett för-

ändrat arbetssätt, högre effektivitet, styrning, uppföljning och prioritering i det kommunövergripande 

systemet Stratsys. 

 

Utveckling av nya mål och indikatorer för Tillväxt och utvecklings olika verksamheter fortsätter utar-

betas utifrån kommunens nya vision och mål. En stor utmaning under året var en fortsatt ansträngd 

ekonomi och arbetsmiljö, samtidigt som behoven av investeringar och insatser inom olika områden 

ökar. 

 

En tydligare fastighetsbudget för olika anläggningars drift, underhåll och utveckling är nödvändig in-

för framtiden. Behoven är stora både avseende lokaler och funktionalitet/tillgänglighet. 

Förskoleverksamheten 

Barnomsorgsverksamheten inom Nora kom-

muns geografiska gränser består av 11 kom-

munala förskolor, en fristående förskola (Sol-

berga) samt en avdelning som tillhandahåller 

pedagogisk omsorg i kommunal regi. 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 har en 

avdelning. Verksamheten är uppdelad i tre 

förskolområden som förvaltas av tre rektorer 

med direkt ansvar för varsitt område. 

 

Tabellen visar antal barn i den kommunala förskolan under 2019 i jämförelse med 2018 samt genom-

snittligt antal barn per avdelning 2019. 

 

Inför verksamhetsåret 2020 förväntas antalet barn i förskolan minska. Antalet barn födda under 2019 

som är folkbokförda i Nora kommun (2020-01-15) uppgår till 115 barn, vilket är en minskning med 16 

barn i jämförelse med föregående år.  

 

Antalet inskrivna barn i kommunens egen pedagogiska omsorg har under 2019 varierat mellan 12-14 

barn. Andelen barn i pedagogisk omsorg av det totala antalet barn folkbokförda i Nora kommun som 

var inskrivna i barnomsorgsverksamhet uppgick till 2,8 procent vid mättillfället 15 december 2019. 

Antalet barn i förskolan som var inskriven i annan huvudmans verksamhet vid samma mättillfälle upp-

gick till 52 barn, vilket utgjorde en andel på 10,3 procent av det totala antalet barn inskrivna i barnom-

sorgen. 

FÖRSKOLAN     FÖRÄND- GENOMSNITT PER 

MÅNAD ÅR 2019 ÅR 2018 RING AVDELNING 2019 

Jan 469  466  3  17,1 

Feb 469  478  -9  17,1 

Mar 489  484  5  17,8 

Apr 498  484  14  18,1 

Maj 501  500  1  18,2 

Jun 498  500  -2  18,1 

Aug 410  417  -7  14,9 

Sep 435  427  8  15,8 

Okt 441  444  -3  16,0 

Nov 445  446  -1  16,2 

Dec 447  443  4  16,3 
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Årets händelser  

Implementering ny läroplan  
Implementeringsprocessen av den nya läroplanen för förskolan (LpFö18) har bedrivits under hela året 

och har varit framgångsrikt. Arbetet med att säkerställa att den dagliga pedagogiska gärningen harmo-

niserar med intentionerna i läroplanen är en ständigt pågående process. I Noras kommunala verksam-

het är garanten den framgångsrika modell för systematiskt kvalitetsarbete som förskolrektorerna ut-

vecklat de tre senaste åren och fortlöpande fortsätter att utveckla. 

Läslyftet i förskolan 
Under 2019 har Noras kommunala förskolor tilldelats statsbidrag och deltagit i Skolverkssatsnigen 

”läslyftet i förskolan”. Projektet syftar till att utveckla pedagogers förmågor att organisera lärandet i 

förskolan så att den genom lek och lustfylld stimulans ökar barns intresse för språkliga och andra kom-

munikativa symboler. Insatsen fortsätter även under 2020. 

Nyanländas lärande 
Inom ramen för det relativt omfattande statsbidraget ”nyanländas lärande” som i sin aktiva fas löper 

under hösten 2019 och fortsätter våren 2020 har Nora kommuns förskoleverksamhet tilldelats projekt-

medel för utveckling av ”interkulturellt förhållningssätt”, vilket lite förenklat syftar till att öka per-

sonalgruppers förmåga att bättre förstå och bemöta barn och vårdnadshavare från andra kulturer. Un-

der projekttidens gång har projektets inriktning även vidgats mot metoden språk- och kunskapsutveck-

lande arbetssätt. 

Digitalisering 
Såväl den pedagogiska som den administrativa IKT-utvecklingen i förskoleverksamheten fortlöper en-

ligt plan. 

INCITO 
INCITO är ett funktionellt och enkelt, digitalt enkätverktyg som införts under 2019 och börjat använ-

das för att fortlöpande och med täta intervall mäta attityder i förskolans intressentgrupper. Hittills har 

verktyget framförallt använts i förhållande till medarbetargruppen men målsättningen är att under 

2020 även börja använda det för mätning av brukarnöjdhet hos vårdnadshavare. 

Förändrad förskolstruktur 
Förskolans enhetsstruktur är en del av en pågående utredning som berör Lärkesskolans och Järntorgs-

skolans framtida lokalnyttjande. I utredningens förutsättningar ligger att utreda konsekvenser av att 

göra om nuvarande Lärkesskolan till en förskola med nio avdelningar och att frigöra nuvarande Järn-

torgets förskolas lokaler för att brukas av skolverksamhet 

Namnbyte förskola 
Ås förskola som sedan 2018 är lokaliserad i Esstorp har bytt namn till Sparvugglan. 

Ekonomiskt utfall 
Förskoleverksamheten inklusive den pedagogiska omsorgen redovisar ett budgetöverskott om 1 433 

tkr mycket beroende på ansvariga rektorers ekonomiska medvetenhet och goda förmåga till resurs-

hantering. En längre sjukskrivning i skolledargruppen, ökade intäkter från barnomsorgsavgift och 

lägre kostnader för den interkommunala verksamheten har även det bidragit till det ekonomiska resul-

tatet.  

 

Sedan kommun infört en tydligare konsekvenstrappa för utebliven inbetalning av banomsorgsavgifter 

har betalningsefterlevnaden påverkats i en tydligt positiv riktning. Avstängning efter upprepade på-

minnelser och misslyckade försök för att få till stånd fungerande avbetalningsplaner förekommer, men 

antalet är inte stort. Den retroaktiva avgiftskontrollen som under året tillämpats som en stickprovskon-

troll av 50 slumpvis utvalda hushåll indikerar att det fortfarande finns problem med att få vårdnadsha-

vare att fortlöpande inrapportera ändrade inkomstförhållanden. Under 2020 är planen att undersöka 

förutsättningar för genomförande av en total inkomstkontroll likt den som genomfördes under 2017. 

 

Förskoleverksamheten i Nora har en positiv avvikelse i förhållande till modellberäknad standardkost-

nad och ingår därför i ”färdplanen mot en ekonomi i balans”. Under 2020 är anpassningskravet 1 500 
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tkr, under 2021 tillkommer ytterligare 2 000 tkr och 2022 är anpassningskravet ytterligare 1 000 tkr. 

De ekonomiska anpassningskraven kräver såväl strukturella åtgärder som förutsätter politiska beslut 

som ett förvaltningsinternt effektiviseringsarbete. 

Framtiden 
År 2020 är ett tydligt år av konsolidering avseende utvecklingsarbete, vilket innebär att verksamheten 

arbetar vidare med och förädlar redan valda utvecklingsområden. Den stora utmaningen under året är 

att möta de ekonomiska anpassningskraven med i möjligaste mån bibehållen nivå på verksamhetskva-

litet och medarbetarengagemang. För att det ska bli möjligt krävs att den politiska nivån bidrar med 

nödvändiga beslut och likaså är tydlig i sin riktningsangivelse. Under våren 2020 utreds den pedago-

giska omsorgens framtid. 

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, varav fem är knutna till de fem skolenheterna 

för F–6. Det fritidshem som inte ligger i anslutning till en grundskola är fritidshemmet i Dalkarlsberg 

som är knutet till förskolan på samma ort. Inom kommungränsen finns även ett privat fritidshem knu-

tet till Borns friskola. Ett fåtal elever som är folkbokförda i Nora finns inskrivna på fritidshemsverk-

samhet i annan kommun. Järntorgsskolans särskola har också ett associerat fritidshem med ett fåtal in-

skrivna elever. 

 
FRITIDSHEMSBARN                       MEDEL 

FRITIDSHEM Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept. Okt Nov Dec ÅR 2019 

Ås skola 77  72  72  70  70  67  78  80  83  81  80  75  

Järnboås skola 21  22  22  22  22  21  26  25  24  23  22  23  

Gyttorpskolan 50  51  49  47  46  44  49  50  45  42  39  47  

Dalkarlsberg 8  8  8  8  8  7  10  10  7  7  6  8  

Lärkeskolan 102  102  102  102  100  96  121  113  108  104  100  105  

Järntorgsskolan 176  176  171  167  164  156  164  164  161  158  161  165  

Born friskola 44  44  46  42  42  37  45  48  46  47  48  44  

Annan utförare 4  6  6  6  6  5  5  6  6  6  5  6  

Summa 482  481  476  464  458  433  498  496  480  468  461  472  

 

Antalet elever som deltar i Noras egen kommunala fritidsverksamhet har under året minskat med 26 

elever eller nästan 6 procent mellan januari och december. Det totala antalet F-6-elever i den kommu-

nala skolan har visserligen också minskat men bara med fyra elever under motsvarande period.  

Årets händelser  
Fritidshemmen har under året arbetat vidare med sin kvalitetsutveckling och den generella bilden är att 

verksamheten håller en god kvalitet. Samarbetet mellan kommunens fritidshem via fritidshemsnätver-

ket har fortsatt och fördjupats under året. Kommunens satsning på Informations- och kommunikations-

teknik (IKT) och digitala verktyg omfattar även fritidshemmen. 

 

De organisatoriska utmaningar som framförallt fritidshemmen i rektorsområde 1 hade under en period 

2016-2017 har avhjälpts genom organisationsförändringar som skapat ökad stabilitet och kontinuitet i 

verksamheten. Svårigheter att rekrytera behöriga fritidspedagoger kvarstår. 

Ekonomiskt utfall 
Sammantaget gör fritidsverksamheten ett positivt budgetresultat om 268 tkr. Fritidshemmens ekonomi 

är fullt ut integrerad i rektorsområdenas ekonomi för grundskolan. Resursfördelningsmodellen för fri-

tidshemmen som infördes i januari 2019 har rudimentärt utvärderats och inte i nuläget föranlett några 

justeringar av underliggande faktorer. En större utvärdering ska genomföras under hösten 2020 inför 

budget för år 2021. Den socio-/ekonomiska strukturfaktorn (SE-struktur) bygger i nuläget på index 

som fås från F-6-skolorna och i ett fall från förskolan (Dalkarlsberg). Inför 2021 ska SE-strukturen 

mätas för de faktiska fritidshemmen, vilket förvaltningen nu fått kännedom om är möjligt. 
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Framtiden 
Planen för 2020 är att fortsätta på den inslagna linjen för utveckling av verksamheten och primärt bi-

behålla en trygg omsorgsmiljö och pedagogisk verksamhet av god kvalitet.  

Grundskoleverksamheten 

Grundskoleverksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, interkommunala ersätt-

ningar, skolskjutsar samt elevhälsa. Kommunen har sex egna grundskolor som är uppdelade i tre rek-

torsområden. Det största, rektorsområde ett, består av fyra mindre skolenheter för elever i årskurs F-6: 

Lärkesskolan, Gyttorpsskolan, Ås skola och Järnboås skola. Rektorsområde två består av Järntorgs-

skolan F-6 och kommunens särskola F-6. Rektorsområde tre består av Karlsängskolan 7–9 och kom-

munens särskola 7–9. Samtliga tre rektorsområden leds av en rektor, som har stöd av en biträdande 

rektor samt tillgång till en administrativ resurs.  

 

Nora kommun har två specifika grundsärskoleenheter, Järntorgsskolans grundsärskola F-6 och Karl-

sängskolans grundsärskola 7–9. Grundsärskolan i Nora är fullt anslagsfinansierad och utan en resurs-

fördelningsmodell. Elevhälsan innefattar bland annat skolhälsovård, specialpedagoger, psykolog och 

kuratorer. 

 
ELEVER                       MEDEL 

GRUNDSKOLAN Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept. Okt Nov Dec ÅR 2019 

Ås skola F-6 144  142  141  141  140  140  149  147  149  150  149  145  

Järnboås skola F-6 36  37  37  37  38  38  37  36  37  37  38  37  

Gyttorpskola F-6 130  130  130  130  129  129  129  127  127  126  125  128  

Lärkeskolan F-6 179  180  180  180  180  180  187  185  185  186  185  182  

Järntorgsskolan F-6 340  340  336  334  339  340  319  323  324  327  327  332  

Karlsängskolan 7–9 346  346  345  340  340  340  364  366  367  365  363  353  

Järntorgsskola särskola 6  6  6  6  6  6  5  5  7  7  7  6  

Karlsängskolan särskola             1  1  1  1  1  1  

Summa 1 181  1 181  1 175  1 168  1 172  1 173  1 191  1 190  1 197  1 199  1 195  1 184  

ANDRA HUVUDMÄN                         

Born 76  76  78  76  76  78  76  76  76  75  75  76  

Annan ort 34  35  33  37  36  32  35  34  34  35  36  35  

Summa 110  111  111  113  112  110  111  110  110  110  111  111  

 

Antalet inskrivna elever i den egna kommunala grundskolan uppgick till 1 187 per den 15 december 

2019. Åtta elever var inskrivna på egen kommunal särskola och fem elever på specialskola. Inom 

kommungränsen finns även en friskola (Borns friskola) som vid decembermätningen hade 75 elever 

som sökt sig dit och 36 elever till skolenheter utanför kommungränsen. 

Årets händelser  

Nya Karlsängskolan 
Upphandlingsprocessen av totalentreprenör avslutades under hösten 2019 i och med att Byggdialog i 

Karlstad vann upphandlingen. Upphandlingen har överklagats av tre andra anbudsgivare och ärendet 

prövas i skrivande stund i förvaltningsrätten. Nya Karlsängskolan kommer under minst de närmaste tre 

åren vara det största utvecklingsprojektet i grundskoleverksamheten i Nora kommun. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) 
Nora kommuns projekt godkändes av såväl Skolverket som Nationellt Centrum för svenska som and-

raspråk. Det omfattande utvecklingsprojektet, som är helfinansierat med medel från Skolverket har un-

der 2019 tagit det mesta av fortbildningstid och utvecklingsuppmärksamhet i anspråk. Syftet med in-

satsen är att utveckla den pedagogiska primärprocessen i allmänhet och ur ett språkutvecklande per-

spektiv i synnerhet. Del utvärderingar indikerar att SKUA-satsningen är väl mottagen och skapar för-

utsättningar för kvalitetsutveckling. Projektet fortsätter under 2020. 

Förstudie om förändrat lokalnyttjande  
Förstudien om förändrat lokalnyttjande av Lärkesskolan och Järntorgsskolan slutfördes under 2019 

och resulterade i ett utredningsuppdrag om effekter och konsekvenser av förslaget som ska redovisas 

till utskott och eventuellt KS i maj. 
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Omorganisation av elevhälsan 
Från och med 1 januari 2019 organiseras specialpedagoger och kuratorer under rektorerna på respek-

tive rektorsområde. 

Digitalisering av grundskolan 
IKT-utvecklingen fortsätter enligt plan och beräknas vara fullt genomförd under hösten 2020. Järn-

torgsskolan F-6 har för 2019 beviljats projektmedel från skolmyndigheten SPSM som gjort att den pe-

dagogiska IT-utvecklingen tagit mycket god fart på enheten. Schoolsofts möjligheter till kommunikat-

ion med elever och föräldrar nyttjas i allt högre grad och den allmänna bedömningen är att systemet 

bidrar till effektiv verksamhetsutveckling. 

Skolinspektionens riktade granskning av Järnboås skola 
Inspektionens granskning visade på två bristområden inom skolenheten, målkommunikation med ele-

verna och det systematiska jämställdhetsarbetet inom värdegrundsuppdraget. Även på huvudmanna-

nivå identifierades två bristområden: 1) analys av arbetet med normer och värden på huvudmannanivå 

och 2) brister inom uppföljning och utvärdering av utvecklingsprojekt. Åtgärder för att komma till 

rätta med bristerna ska redovisas till Skolinspektionen under 2020. 

Ekonomiskt utfall 
Grundskolan som funktion håller under 2019 sina funktionsramar för fjärde året i rad och levererar ett 

budgetöverskott om 3 213 tkr. Skolenheterna tillsamman står för 2 057 tkr av budgetöverskott. Därutö-

ver har behovet av stödresurser inte varit så omfattande och kostnaden för grundskoleskjutasar varit 

lägre än budgeterat. Ett viktigt ekonomiskt bidrag under året har utgjorts av det omfattande, riktade 

statsbidraget ”likvärdig skola” på 4 441 tkr. Statsbidraget fortsätter tillsvidare och planeras att öka yt-

terligare under 2021. Under 2020 har statsbidragen ”likvärdig skola” och lågstadiesatsningen slagit 

ihop och nettoresultatet för Nora blev på det stora hela oförändrat. 

Framtiden 

Grundskolan 
Under 2020 kommer fokus på måluppfyllelsen ytterligare förstärkas. Uppdraget är främst inriktat på 

att höja grupperna pojkar i stort och elever med kortare tid i Sveriges resultat. Metod- och processut-

vecklingsarbetet måste intensifieras. Arbetet för att motverka skolfrånvaro är en del av det arbetet. 

Grundskolans rektorer är överens om att det finns stor utvecklingspotential inom områdena höga och 

tydliga förväntningar, välstrukturerad undervisning, effektiva anpassningar och målinriktat särskilt 

stöd samt attitydpåverkande åtgärder för att öka studie- och närvarokultur. 

Gymnasieverksamheten 

Gymnasieverksamheten och kommunala aktivitetsansvar (KAA)  
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 full-

gjort 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 Lindes-

berg. 

Gymnasiets individuella program (IM) på Hjernet 
Nora kommuns gymnasieskola är som organisation integrerad tillsammans med kommunens vuxenut-

bildning. 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 gymnasie-

studier och saknar ett flertal betyg från grundskolan. 
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Årets händelser 
I slutet av december 2019 var 362 av Noras ungdomar inskrivna i gymnasieskolan. Merparten av dem, 

80 procent, studerade i verksamhet med annan kommun som huvudman. 12 procent studerade på ett 

fristående gymnasium och 8 procent i Nora kommuns egen verksamhet, gymnasieskolan Hjernet. 

Gymnasieskolan Hjernet tillhandahåller enbart utbildning inom ramen för det individuella program-

met, vilket är ett program som utgör en slags extra brygga mellan grundskolan och gymnasieskolans 

nationella program för elever som ännu inte uppnått gymnasiebehörighet. 

 

Gymnasieskolan har 18 nationella program, varav 12 är klassificerade som yrkesförberedande och sex 

som studieförberedande. Vid sidan av de studieförberedande finns också ett särskilt gymnasieprogram 

benämnt IB (International Baccalaureate), vilket för närvarande åtta ungdomar i Nora studerar på. 

Med dessa elever inräknade studerar 161 elever (2019-12-31) på högskoleförberedande program, vil-

ket utgör 45 procent av det totala elevantalet. 150 studerar på ett yrkesförberande program (41 pro-

cent) och 51 elever på individuella program (14 procent). 

 

Det största nationella programmet bland Noras elever är samhällsprogrammet med 57 elever följt av 

bygg- och anläggningsprogrammet, 46 elever och naturvetenskapliga programmet med 32 elever. 

Inom individuella programmet har inriktningen SPRI (språkintroduktion) flest elever, 28 personer. 

 

Gymnasiets individuella program på Hjernet har haft 41 elever inskrivna under kalenderåret 2019. Ef-

tersom elevgruppen är heterogen är förutsättningarna olika och pedagogerna måste alltid göra en indi-

viduell bedömning av krav och mål för respektive elev. Det främsta generella målet för verksamheten 

är en positiv kognitiv stegförflyttning för varje elev. Merparten av eleverna har haft en positiv stegför-

flyttning.  

Ekonomiskt utfall 
Gymnasieverksamheten redovisar ett budgetunderskott om 882 tkr. Kommunens egna gymnasieskolas 

budget var för året satt till 3 948 tkr. Vid årets slut redovisas ett budgetöverskott om 156 tkr, delvis be-

roende på statsbidrag. 

 

Den utbildning som utförs av andra huvudmän, andra kommuner eller enskilda skolhuvudmän, som 

Nora kommun köper redovisar under 2019 ett budgetunderskott om 765 tkr. Påverkansfaktorer under 

2019 är att prislistorna för många utbildningar justerats uppåt. Elevernas i princip fria val av utbild-

ning är också en faktor som gör att kommunens gymnasiekostnader till viss del skiftar mellan år. Ge-

nerellt genererar högskoleförberedande program lägre kostnad för kommunen i jämförelse med yrkes-

förberedande program och därför påverkar enskilda årskullars studiemönster den totala kostnadsbil-

den. Kommunens kostnad för gymnasieskolan påverkas givetvis också av elevkullens storlek i abso-

luta tal samt hur stor andel av densamma som fortsätter studera på gymnasiet. KAA verksamheten bi-

drar med 93 tkr till budgetunderskottet och gymnasieskolskjutsar med 180 tkr.  

Framtiden  
Under hösten ska en större utvärdering av gymnasieskolan på Hjernet och dess kopplingar till och be-

tydelse för kommunens KAA-verksamhet genomföras. Utredningen ska bland annat belysa konse-

kvenser av vad ett avtal med Lindeskolan gällande IM och en flytt av samtlig IM-verksamhet dit 

skulle föra med sig utifrån aspekter som studieresultat, ekonomi, kvalitet, elevdeltagande med mera. 

 

Omfattningen av och kvaliteten på förvaltningens uppföljningsarbete av hela gymnasieverksamheten 

ska förbättras i samband med införandet av kommunens nya kvalitetsledningssystem. 

 

Nora kommun deltar i ett regionprojekt som genom införandet av ett nytt, digitalt stödsystem syftar till 

att förenkla överblicken av var gymnasieelever studerar samt i hög grad effektivisera administrationen 

av IKE (interkommunala ersättningar) mellan kommuner och likaså kommuners ersättningar till en-

skilda huvudmän. Karlskoga kommun är processledare av införandet och Nora kommun har varit ak-

tivt i förarbetet till att projektet återaktualiserats.  
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Vuxenutbildningen 

Inom vuxenutbildningen ingår Komvux, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenska 

för invandrare (SFI). Möjlighet till studier på Komvux tillåts från och med hösten det år man fyller 20 

år, eller då man fullföljt ett nationellt program inom gymnasieskolan. SFI är en utbildning i svenska 

för invandrare och erbjuds till den som är skriven i Nora och som inte har svenska som modersmål. 

Verksamheten är organiserad så att särskild hänsyn tas till tidigare skolgång och studievana. 

Årets händelser 
Det stora antalet flyktingar som kom 2015-2017 påverkade efterfrågan på komvuxkurser även under 

2019. Framförallt kurser i ämnet svenska, men även studier i matematik och engelska kan vara aktu-

ella för dem som omfattas av arbetsförmedlingens ”Etableringsprogram” för nyanlända eller som av-

slutat detta. En relativt stor andel av dessa söker sig också, när de klarat godkänt betyg i svenska på 

grundläggande nivå till yrkesutbildningarna inom vård- och omsorg och barnskötare.  

 

Under våren 2019 studerade 163 personer inom Komvux och av totalt påbörjade 44 600 poäng full-

följdes 40 250 poäng. Av dessa fullföljda sattes minst godkänt betyg (E-A) i 31 800 av poängen (79 

procent). Sammanlagt påbörjade 171 elever att studera 44 500 poäng hösttermin 2019, varav 3 400 po-

äng i externa yrkesvuxkurser (22 elever).  

 

Under 2019 studerade 194 personer på SFI. Dessa läste 228 kurser och 80 betyg (lägst E) har satts. 

 

Under 2019 har Komvux erbjudit ett ”lärcentrum”, en slags öppen skola utanför ordinarie undervis-

ningstid dit alla elever på Hjernet varit välkomna för att få hjälp och stöttning i sina studier. Under 

vårterminen kunde man träffa en eller flera lärare vid två tillfällen i veckan, vilket utökades under hös-

ten till tre gånger i veckan. 

 

Lärarna i engelska, matematik, svenska och samhällskunskap/historia har alla haft särskilda, frivilliga, 

handledningstider för elever som behöver extrastöd eller som läser på distans. Det finns ett relativt 

stort behov bland komvuxelever att skapa en struktur för sina studier och de behöver ofta träna på och 

få kunskap om hur man studerar på ett effektivt sätt 

Ekonomiskt utfall 
Verksamheten redovisar ett budgetöverskott om 1 321 tkr. Samtliga ansvar uppvisar budgetöverskott 

där statsbidrag samt viss vakans på tjänster (i samband med nyrekryteringar) och tjänstledigheter un-

der året utgör den största förklaringen. 

 

Den samlade budgetramen för Hjernets vuxenlärandeenhet, där både vuxenutbildningen och gymna-

sieskolan Hjernet ingår, ska i linje med färdplanen mot en ekonomi i balans, reducerats med 500 tkr 

inför budgetåret 2020. Enligt planen är effektiviseringskravet för 2021 ytterligare 1 000 tkr. 

Framtiden  
Under 2020 avser verksamheten att arbeta med följande utvecklingsområden: 

• En utvärdering av ”fasta tider” för kursstart ska genomföras 

• Det nya skoladministrativa IT-systemet IST Vux ska implementeras 

• Vuxenutbildningen formativa arbetssätt ska utvärderas och vidareutvecklas 

Hemtjänst  

Hemtjänsten utför vård och omsorg till brukare som bor i egen bostad, så kallat ordinärt boende. Insat-

serna utförs dygnet runt. För att få insatser från hemtjänsten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänst-

lagen (SoL). Hemtjänsten har i genomsnitt cirka 300 brukare och stödet skiftar mellan 1–400 timmar 

per månad.  

 

Inom hemtjänsten ingår också sociala dagvården, demensdagvård samt aktivitetscenter, som är dag-

verksamhet för personer som bor i ordinärt boende. I verksamheten ingår också biståndsbedömning, 
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kommunens arbetsterapeuter samt kostnader för utskrivningsklara och bostadsanpassningar. Verksam-

heten har cirka 90 anställda varav 95 procent är undersköterskor.  

Årets händelser 
Att bygga en hemtjänst som är i framkant inom omsorgen tar tid och är omfattande. Det är flera yrkes-

roller som tillsammans ska arbeta för att brukaren ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt 

liv som denne kan och vill. Brukaren ska vara delaktig i planeringen av sin vård och omsorg vilket 

kräver att verksamheten planerar för och har personalresurser till att kunna sitta ned och planera/följa 

upp tillsammans med brukaren. De aktiviteter hemtjänsten genomfört under året har lett oss närmare 

målen. Detta är dock en pågående process som kräver kontinuerliga uppföljningar och fortlöpande 

kompetensutveckling för medarbetarna. 

 

Enligt brukarundersökningen som gjordes 2019 är brukarna till stor del nöjda med det bemötande de 

får från hemtjänsten. Tryggheten, inflytande och delaktigheten är bitar hemtjänsten har fortsatt att ar-

beta med under 2019. Detta genom att förbättra arbetet med kontaktmannaskap gentemot brukarna 

samt utbildningen Individens behov i centrum (IBIC) som alla medarbetare genomfört. Under året har 

verksamheten också ett pågående arbete med att det ska finnas tydligt beskrivna besöksplaner med ett 

rehabiliterande tankesätt för varje brukare. 

 

Hemtjänsten har en hög andel utbildad personal, endast undersköterskor är tillsvidareanställda, och 

under våren har några medarbetare anställt på högre tjänstgöringsgrader för att kunna minska övertids-

kostnader och fyllnadslöner. Andelen timanställda har medvetet ökats då hemtjänsten har haft en hög 

andel sjukfrånvaro som inte kunde bemanna fullt ut. Under sommaren har Nora kommun haft som-

margäster från andra kommuner som är i behov av hemtjänst, vilket gjort att hemtjänsten fått öka 

grundbemanningen i en av de olika hemtjänstgrupperna. 

 

Arbetet med heltidsresan har påbörjats under 2019 och schemaanalyser av de olika hemtjänstgrup-

perna har skett. 

Ekonomiskt utfall 
Verksamheten hemtjänsten redovisar ett budgetöverskridande på 1 626 tkr. Detta beror främst på 

ökade personalkostnader för de olika hemtjänstgrupperna, då kostnaderna för bemanning i form av 

timvikarier, fyllnadslön och övertid har överskridits i jämförelse med budgeten. Budgetöverskridandet 

är också kopplat till ökade bilkostnader. 

 

Inom hemtjänsten har antalet brukare med krävande vårdbehov ökat. Det ställer högre krav på perso-

nalen då det ökade vårdbehovet kräver mer omfattande kunskaper. När ordinarie personal är sjuka kan 

därför inte timvikarier ersätta den ordinarie personalens kompetens och den ordinarie personalen får 

arbeta utöver sitt schema. Detta medför att personalkostnader i form av fyllnadslön och kvalificerad 

övertid har ökat. Även sjuklönerna inom hemtjänsten är högre än budgeterat. 

Framtiden 
Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för brukare i hemmet, men också 

större frihet och självständighet för brukaren. Hemtjänsten kommer påbörja införandet av nyckelfritt 

hos brukare för en ökad trygghet och effektivisering. Ännu ett steg i den digitala utvecklingen kommer 

att vara natt tillsyn via kamera. Under 2020 kommer en undersköterska specialist utbildas inom väl-

färdsteknik och planeringssystemet TES kommer att införa en web- och app-funktion för att förbättra 

planeringen och förbättra personalkontinuiteten för brukaren. 

 

Hemtjänsten behöver se över brukarnas besöksplaner, så att de stämmer överens med brukarens verk-

liga behov. Verksamheten ska planera på 65 procent brukartid och det innebär att bemanningen måste 

följa vårdtyngden. Detta är inte enkelt men genom att arbeta med att göra personalen delaktig i enhet-

ens ekonomi, planering och bemanna utifrån vårdtyngd så fortsätter hemtjänstens arbete med målet att 

få en ekonomi i balans. 

 

Under 2020 fortsätter arbetet med heltidsresan. Utifrån de schemaanalyser som genomfördes 2019 

kommer verksamheten att se över bemanningskraven och justera scheman för hemtjänstgrupperna. 
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Särskilt boende  

Kommunen har två särskilda boenden, Tullbackagården och Hagby Ängar, med sammanlagt 148 lä-

genheter. Verksamheten är fördelad på 13 avdelningar, åtta på Hagby Ängar och fem på Tullbackagår-

den. Avdelningarna på Hagby Ängar är demensbostäder och på Tullbackagården för personer med so-

matiska åkommor varav en avdelning är för korttidsrehabilitering. Verksamheten har cirka 145 medar-

betare och omfattar även sjuksköterskeorganisationen/Hälso-och sjukvård och rehabilitering (HSR) 

med cirka 20 anställda. 

Årets händelser 
Under året har fokus på teamarbete i alla våra processer bidragit till ett ökat samarbete inom teamet 

med undersköterskor, enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut samt sjukgymnast vid behov. Som ett 

led i detta har det under 2019 påbörjats ett arbete med att utveckla avvikelseprocesser inom SoL/HSL. 

Det har också bidragit till en bättre helhetssyn över dygnet och revidering av genomförandeplaner. 

 

I slutet av 2019 har ett nytt system för kallelselarm implementeras och ska framöver följas upp för att 

fungera optimalt.  

 

Två undersköterskor har under 2019 tagit examen som specialistundersköterskor inom demens. De har 

kunnat användas av verksamheten i handledning och stöd för personal vid omvårdnad av brukare med 

svåra demenssymtom. Personalen på Hagby Ängar har genomgått flera utbildningar som ett led till att 

kunna stjärnmärkas, vilket gett ökade kunskaper inom demenssjukdom.  

 

Under året har verksamheten genomfört planerade utbildningsinsatser, såsom förflyttningsutbildning, 

palliativ webbutbildning och demens ABC. Utbildningsinsatserna bidrar till ökad kompetens och 

personcentrerad omvårdnad.  

 

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med heltidsresan och verksamheten är delaktig i olika arbets-

grupper som kommer att fortlöpa under 2020. 

 

HSR har under året startar ett projekt för förskrivning av “rätt” inkontinensskydd till våra brukare. Re-

sultatet för de brukare som fått prova är en minskning av läckage, vilket betyder en ökad trygghet för 

individen. Individerna har fått en tilltro till sitt inkontinensskydd och vågar sig ut i samhället igen, då 

de tidigare isolerat sig på grund av rädsla att läcka igenom på kläderna. En minskad kostnad då mindre 

inkontinensskydd går åt för de individer som fått “rätt” skydd. Implementeringsarbetet har gått trögt 

under 2019 och kommer att fortsätta under 2020.  

 

Under hösten 2019 startade sjuksköterskeorganisationen upp införandet av Evondos, sex läkemedels-

robotar. Målet är att samtliga robotar ska vara i bruk och som mest har tre läkemedelrobotar varit hos 

brukare samtidigt.  

 

Hemtagningsteamets arbete har fortsatt men behöver ständigt utvärderas och utvecklas där samverkan 

med biståndshandläggarna behöver tydliggöras. Detta för att bidra till effektivare arbetssätt, trygg och 

säker vård samt ökad självständighet för de individer HSR-verksamheten finns till för.  

Ekonomiskt utfall 
Verksamheten särskilt boende överskred budgeten med 3 609 tkr, fördelat på Hagby Ängar 1 783 tkr, 

Tullbackagården 1 195 tkr samt sjuksköterskeorganisationen/HSR 638 tkr. 

 

Budgetöverskridandet för Hagby Ängar och Tullbackagården hör samman med att det har krävts extra 

resurs för att säkerställa en god och trygg omvårdnad. En orsak till behov av extra resurs är att det på 

många grupper är blandade diagnoser inom såväl demens- och psykisk sjukdom och det är då svårt att 

hålla rätt resursnivå. 

 

För Hagby Ängars del beror det även på att beslut om resursfördelningsmodellen för särskilt boende 

inte antogs förrän i slutet av 2019. Hus 11 på Hagby Ängar, som blev demensboende 2018-01-01, har 
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haft låg bemanning, cirka tre heltidstjänster mindre, än den nu antagna resursfördelningen för demens-

boende. Det har inneburit att verksamheten tvingats ta in extra resurser när arbetsbördan och patientsä-

kerheten blivit ohållbar på grund av utåtagerande brukare med demenssymptom. Verksamheten har 

sett över sina tjänster och kommer under 2020 fördela dem enligt beslutad resursfördelningsmodell. 

 

Inom Sjuksköterskeorganisationen/HSR redovisas ett budgetöverskridande om 638 tkr som främst be-

ror på frånvaro/sjukskrivningar för ordinarie personal. Det är ett fortsatt stort behov av timvikarier på 

sjuksköterskesidan, då många brukare kommer hem till sitt ordinarie boende med avancerade vårdbe-

hov. När ordinarie personal är frånvarande ersätts dessa med timanställda sjuksköterskor så att verk-

samheten kan säkerställa trygg och säker vård för brukarna. Även kostnaderna för förbruknings-

material och hjälpmedel har ökat de sista tre åren, vilket beror på det ökade antalet brukare med avan-

cerad vård. 

Framtiden 
Verksamheten har sett över sina tjänster och kommer under 2020 fördela dem enligt resursfördelnings-

modell som togs beslut om i december 2019. Hagby Ängar kommer i början av 2020 göra de föränd-

ringar som är planerade enligt resursfördelningsmodellen. De flesta grupper kommer att få en högre 

bemanning än tidigare, men två grupper kommer ligga något högre än modellen stipulerar. Verksam-

heten kommer korrigera detta längre fram genom bland annat pensionsavgångar. 

Projektgrupper kring heltidsresan fortsätter sitt arbeta under 2020. 

 

Utbildningen för stjärnmärkning kommer att gå en gång till i början av året för att fånga upp de som 

missat något tillfälle samt nya medarbetare. Tre arbetsområden inom nollvision kommer att väljas och 

Hagby Ängar kan sedan söka om att bli Stjärnmärkta. 

 

Övriga fokusområden under 2020 är värdegrundsarbete, brukarens delaktighet och inflytande, Kostpo-

litiska programmet, meningsfull vardag för brukare samt god och säker omvårdnad.  

 

För sjuksköterskeorganisationen/HSR fortsätter arbetet med de digitala hjälpmedlen. Verksamheten 

ska fortsätta med utbildning kring Evondos bland medarbetarna samt att arbeta med att identifiera bru-

kare som är lämpliga kandidater för nyttja läkemedelsrobotarna. Även projektet med ”rätt inkontinens-

skydd” kommer att fortsätta under 2020. 

Funktionsstöd 

Verksamheten omfattar omsorgsboende och personlig assistans. Enheten ansvarar för att verkställa be-

slut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) samt 

socialförsäkringsbalken (SFB).  

 

Inom verksamheten Funktionsstöd bedrivs särskilt boende vid fyra gruppbostäder för personer med 

utvecklingsstörning och har tillsammans cirka 20 platser. Nora kommun har även ett serviceboende för 

personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om cirka tio platser. Utöver detta 

har kommunen daglig verksamhet samt boendestöd som vänder sig till personer med utvecklingsstör-

ning, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personlig assistans omfattar person-

ligt stöd enligt LSS och SFB. Utöver detta köper även kommunen placeringar av externa utförare. 

Årets händelser 
Funktionsstöd har under 2019 arbetat flitigt med verksamhetsuppdraget i relation till brukarnas ge-

nomförandeplaner. I genomförandeplanerna har verksamheterna arbetat med att sätta upp tydligare 

mål för att målen ska bli lättare att utvärdera och mäta. Verksamheterna arbetar mer målinriktat utifrån 

önskemål och behov som satts upp i genomförandeplanen. De genomför kontinuerliga uppföljningar 

utifrån de nya uppsatta och mätbara individuella målen för brukarna. Brukarna är mer delaktiga i sin 

vardag och visar goda mätbara resultat av sina mål. Detta genom att funktionsstöd bland annat har ge-

nomfört brandövning på alla gruppbostäder som en del av brukarnas självständighet och oberoende. På 

brukarmöten har det förts diskussioner kring klagomål och synpunkter samt tillvägagångssätt för att 

framföra dom. Alla brukare inom funktionsstöd har en genomförandeplan som regelbundet uppdate-

ras.  
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Det har skett en volymökning av kontaktpersoner, ledsagning, avlösarservice och korttidsvistelse/kon-

taktfamilj under året. Ökningen har skett både bland barn, unga och vuxna. Även antal beviljade träf-

far/dygn per månad har ökat, vilket har lett till en större kostnad för arvode och omkostnadsersättning.  

 

Även inom socialpsykiatrin har antalet ärenden och insatser ökat. Besluten inom socialpsykiatrin är 

numera av större och mer komplicerad karaktär, som på så vis tar längre tid att utföra vid varje till-

fälle. Detta gör det svårt att finna plats för nya ärenden inom befintliga resurser. Verksamheten har un-

der sommar och höst förändrat arbetssätt gentemot målgruppen för att öka deras självständighet och 

delaktighet. Därmed har kvalitén ökat för de som har störst behov, men också effektivisering av verk-

samheten.  

 

Funktionsstöd har vid årets slut fem externa LSS-placeringar och under 2019 har tre externa SoL-pla-

ceringar avslutas. Det har även skett en ökning av beslut inom gruppbostad. Under 2019 har fyra be-

slut om gruppbostad verkställt samt att det finns tre ej verkställda beslut per 2019-12-31. En brukare 

har tackat nej (men står kvar i kön) och de andra två brukarna flyttar till grupp- och serviceboende i 

början av 2020. Inom gruppboende har det kopplats på en satellitlägenhet till en av gruppbostäderna 

samt en satellitlägenhet på kommunens serviceboende. I januari 2020 kommer ytterligare en satellitlä-

genhet kopplas på serviceboendet.  

 

En genomlysning av resurserna för gruppbostäderna har skett utifrån brukarnas behov. Därefter har 

verksamheten ändrat nattbemanningen på en gruppbostad från vaken natt till dygnstjänstgöring, samt 

nerdragning av en tjänst på en annan gruppbostad.  

 

Inom daglig verksamhet arbetar verksamheten aktivt med att brukarna ska få en så meningsfull syssel-

sättning som möjligt utifrån deras behov och önskemål. Verksamheten har erbjudit brukarna arbeten 

och arbetsuppgifter inom försäljning, snickeri och serviceverksamheter, bland annat leverera kaffe, 

dryck och te till övriga verksamheter i kommunen och teaterverksamheten ”Regnbågsteatern”, som 

bedrivs i samarbete med studiefrämjandet och Kungsängen. Daglig verksamhet har haft ökade kostna-

der för personal inom daglig verksamhet på grund av brukare med speciella behov som inte klarat av 

gruppaktiviteter. Detta har under 2019 resulterat i köp av två placeringar av daglig verksamhet i extern 

regi. Övriga extra resurser för daglig verksamhet har satts in för att kunna bedriva en verksamhet som 

möter brukarnas behov av meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället.  

 

Under 2019 har Hagbygården flyttat till nya lokaler centralt i Nora och bytt namn till Gammelgården. 

Det har även påbörjats ett arbete med omfördelning av daglig verksamhet samt uppstart av ny verk-

samhet för Stadsgården på Allaktivitetshuset. Servicegruppen har legat vilande under våren och som-

maren då en medarbetare gått i pension. En ny medarbetare har rekryterats och påbörjat sitt arbete i 

Servicegruppen under hösten.  

 

Inom personlig assistans har kommunen övertagit ett assistansärende från en privat aktör från och med 

juli. I och med övergången från den privata aktören, som gick väldigt fort, behövde verksamheten an-

vända sig av sommarpaketet för att få ihop bemanningen då ärendet är av komplicerad karaktär. Från 

årsskiftet 2020 har brukaren valt att avsluta assistansen via kommunen och övergått till ett privat assi-

stansbolag.  

 

En av de två enhetschefer avslutade sin anställning i april. I och med uppsägningen omorganiserades 

enheten Funktionsstöd. Den nya organisationen är numera en enhetschef och fyra biträdande enhets-

chefer. Den största förändringen är att de biträdande enhetscheferna är första linjens chef ut mot enhet-

erna, med mindre ansvarsområden, som ska bidra till ett nära ledarskap och nära samarbete med bru-

kare och dess anhöriga/förvaltare samt medarbetare. Utifrån omorganisationen framkom synpunkter 

och önskemål om beredskap för chefer under helger. Åtgärden blev att verksamheten under en testpe-

riod september 2019 – april 2020 upprättade en beredskap under helger. Detta kommer att utvärderas 

under våren 2020.  

 

Kompetensutveckling av medarbetare är viktig då verksamheten får nya beslut av större karaktär och 

som kräver en specialiserad kompetens hos medarbetare. Detta för att kunna ge så god kvalité och sä-
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ker omsorg och vård till brukarna. Under 2019 har alla medarbetare gått utbildning inom avvikelse-

hantering. Digital signering av läkemedel har även infört inom Funktionsstöd, vilket har gett goda re-

sultat för patientsäkerheten. Även utbildningar inom R-ACT och MI-utbildningar har genomförts.  

Ekonomiskt utfall 
Funktionsstöd redovisar ett budgetöverskridande om 3 396 tkr. Överskridandet beror på ökade perso-

nalkostnader, ökning av antal beslut/ärenden samt ökad omfattning av insatserna i de olika besluten. 

Verksamheten har också haft flera nya placeringar i externa regi under 2019.  

 

De ökande personalkostnaderna härrör till daglig verksamhet, socialpsykiatrin, gruppboende i egen 

regi, insatser enligt SFB i egen regi samt kontaktpersoner.  

Framtiden 
Framtida prognos visar på ytterligare ökning av ärenden inom hela Funktionsstöds område, vilket då 

innebär att det regelbundna arbetet med verksamhetsuppdraget, medarbetaruppdraget och ledorden 

delaktighet, oberoende och självständighet, blir allt viktigare för att uppnå god kvalité. Genomgång 

och uppföljning av gamla och nya beslut ska genomföras för att se till att brukarna har rätt beslut. 

Medarbetare ska fortsätta att kompetensutvecklas i R-ACT och delaktighetsmodellen.  

 

Det stora arbetet inom Funktionsstöd blir att arbeta för att få en budget i balans och därmed minska det 

underskott som varit under året. Åtgärder för att hanterar underskottet är att i möjligaste mån placera 

brukare med nya beslut inom egen regi samt kunna verkställa beslut inom tre månader, annars måste 

placeringar köpas i extern regi.  

 

En planerad flytt av daglig verksamhet till Allaktivitetshuset kommer att ske under 2020. Under om-

struktureringen av daglig verksamhet kommer Stadsgårdens dagliga verksamhet att flyttas och förde-

las till Gammelgårdens dagliga verksamhet och Allaktivitetshuset.  

Individ- och familjeomsorg 

Individ- och familjeomsorgen hanterar ärenden som rör barn, ungdom och familj när det gäller anmäl-

ningar/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 socialtjänstlagen (SoL) och lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) för personer över 21 år. Här ingår vuxen- och försörjnings-

stödshandläggning samt öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblem.  

Årets händelser  

Försörjningsstöd 
På försörjningsstöd har ärendemängden ökat. Under 2019 har 329 hushåll varit aktuella för försörj-

ningsstöd, jämfört med 323 hushåll år 2018. Fler går ur etableringen och flera ensamkommande ung-

domar har flyttat ut i eget boende. Från och med april 2019 redovisas inte flyktingförsörjningsstödet 

separat, vilket innebär att månadskostnaden för “vanligt” försörjningsstöd innehåller även kostnader 

för de nyanlända som gått ur etableringsfasen.  

 

Arbetsförmedlingens neddragning kan till viss del påverka kommunens möjligheter att få försörjnings-

stödstagare ut i arbete vilket också kan leda till fortsatt ökade kostnader för försörjningsstöd. I kombi-

nation med att det kan skönjas en kommande lågkonjunktur kommer detta med all sannolikhet att leda 

till att försörjningsstödskostnaderna blir högre framöver och det är en tendens som Nora kommun re-

dan kunnat se under 2019. För 2019 har riksnormens samtliga poster räknats upp med 2 procent, av-

rundat till närmaste tiotal, jämfört med riksnormen 2018. Detta innebär en kostnadsökning på cirka 
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200 000 kr. Enligt SKR så har kostnaderna för försörjningsstödet ökat mellan januari till och med sep-

tember 2019 i landets kommuner med knappt nio procent jämfört med motsvarande period förra året 

samtidigt som antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med nästan sex procent. 

Barn och unga 
Kostnaderna för placerade barn och unga är fortsatt höga. Verksamheten har rekryterat fler egna famil-

jehem men några konsulentstödda familjehem finns kvar. Detta på grund av att det i några fall har va-

rit så komplexa behov att det varit nödvändigt att anlita förstärkta familjehem. Bemanningen varit sta-

bil på barn- och familjeenheten. Högt inflöde av anmälningar och nya ärenden har bidragit till att det 

varit en påfrestande arbetssituation för medarbetarna. Denna situation föranledde en skrivelse från so-

cialsekreterarna på barn- och familjeenheten till beslutsfattare i kommunen. Skrivelsen blev uppmärk-

sammad i lokala medier. 

 

Verksamheten har fått köpa in extern öppenvård för familjebehandling, vilket har bidragit till att kost-

naderna för extern öppenvård är fortsatt höga. Under våren har familjebehandlarna och fältassisten-

terna utbildats i intensiv hemmabaserad familjebehandling. Utbildningen har finansierats av statsbi-

drag riktat till att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Statsbidraget 

har också finansierat en utbildning avseende gruppverksamhet riktat till föräldrar som befinner sig i 

konflikt, BiFF (barn i föräldrars fokus). En av familjebehandlarna har utbildats i att hålla ABC-föräld-

raskapsstödsgrupper. Det är en uppskattad verksamhet som genomförs tillsammans med en kurator 

från Hällefors vårdcentral. 

 

Familjecentralen har under året haft full bemanning där öppettiderna har varit fördelade på två dagar. 

En överenskommelse har tagits fram av länets kommuner och region Örebro och varje kommun ska 

med den överenskommelsen som underlag skriva en egen. Detta har Nora kommun gjort tillsammans 

med regionen.  

 

Familjehemsverksamheten i norra länsdelen har börjat med att samverka kring vissa aktiviteter, bland 

annat har familjehem och placerade barn och unga bjudits in till en aktivitetsdag vid Stripa. Företaget 

Peab har skänkt ryggsäckar, böcker och gosedjur till barn- och familjeenheten som barn som placeras i 

familjehem får med sig. 

 

Barn- och familjeenheten och övriga socialtjänster i Örebro läns kommuner deltar i projektet ”Barns 

delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsar-

bete”, som har startats upp den 1 december 2018 av Välfärd och folkhälsa och Uppsala universitet. 

Projektet pågår i tre år och finansieras av det statliga forskningsrådet Forte.  

 

Fältassistenterna har under 2019 fortsatt att utveckla verksamheten. Förutom att arbeta uppsökande 

och förebyggande så har de bland annat deltagit i Noraför, samverkat med skolor och fritidsgårdar, 

haft informationskväll för föräldrar om droger i samverkan med Noraför, varit ute i fält på riskhelger 

men även andra helger och vissa vardagskvällar. De samverkar med andra fältassistenter i närliggande 

kommuner, bland annat Lindesbergs- och Örebros fältgrupp samt arbetar nära polisen och har oros-

samtal kring ungdomar tillsammans. Förutom enskilda behandlingskontakter så har fältassistenterna 

haft tjej- och killgrupper tillsammans med skolan. 

 

Länsdelsgruppen för psykisk hälsa startade under hösten ett familjesamverkansteam. Familjesamver-

kansteamet är en verksamhet som kommer att erbjuda ett neutralt samverkansstöd till familjer med 

omfattande stödbehov och många professionella kontakter och till verksamheterna som är aktiva runt 

dem. Familjesamverkansteamet erbjuder även konsultationsstöd och samordnar utbildningsinsatser för 

verksamheter. 

Vuxen 
Kostnaderna för missbruk har under 2019 varit lägre än budgeterat. Ett omedelbart omhändertagande 

enligt LVM har gjorts men den övergick till frivillig vård. Inga andra LVM-placeringar har gjorts utan 

all övriga behandling har skett genom frivillig vård enligt socialtjänstlagen. Öppenvården har varit väl-

besökt. 12-stegsinspirerad gruppbehandling har varit igång och även gruppverksamhet för anhörigstöd 

har pågått en kväll i veckan. IFO har provat ett digitalt verktyg, Previct, för alkotester för behandling 
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och preventivt arbete inom beroendevården. När det gäller våld i nära relation så har antalet place-

ringar varit lägre än tidigare år. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort tillsyn avseende missbrukshandläggningen. Inget 

beslut har ännu lämnats och vid återkopplingen som gjordes i anslutning till tillsynen så redogjorde 

IVO för att de inte hittat några brister i handläggningen. Ett antal brukare hade även svarat på en enkät 

och IVO intervjuade en person och inte heller där framkom det något som kunde föranleda kritik från 

IVO. 

Ekonomiskt utfall. 
Resultatet för Individ- och familjeomsorg överskrider budgeten med 4 591 tkr. Budgetöverskridandet 

avser försörjningsstöd och kostnader för externa placeringar av barn och unga.  

 

Inom försörjningsstöd har antalet ärenden/hushåll ökat. Fler nyanlända går ur etableringsfasen och 

flera ensamkommande ungdomarna har flyttat ut i eget boende. Arbetsförmedlingens neddragningar 

påverkar till viss del möjligheterna till att få försörjningstagare i arbete, vilket medför ökade kostnader 

för försörjningsstöd.  

 

För externa placeringar av barn och unga vuxna har kostnaderna överskridits i förhållande till budget, 

medan externa placeringar för vuxna har minskat. Verksamheten har rekryterat fler egna familjehem 

men några konsulentstödda familjehem finns kvar. Detta på grund av att det i några fall har varit så 

komplexa behov att det varit nödvändigt att anlita förstärkta familjehem. Att rekrytera egna familje-

hem är ett sätt att minska placeringskostnaderna.  

Framtiden. 
Försörjningsstöd har påbörjat arbetet med att införa en e-tjänst för återansökan om försörjningsstöd 

under 2019. Detta sker i samarbete med kommunerna i norra länsdelen och Cambio. E-tjänsten är ett 

led i att utveckla arbetet med Nora-modellen och planen är att pilotansökningar ska ske under 2020. 

 

Barn- och familjeenheten kommer att fortsätta att arbeta för att få hem placerade barn och utveckla de 

egna insatserna så att verksamheten kan möta upp barnen och deras familjer på hemmaplan. En sådan 

insats är till exempel intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) och verksamheten vill också 

implementera BiFF (barn i föräldrars fokus) som är en gruppverksamhet riktad till föräldrar som befin-

ner sig i konflikt.  

 

Familjesamverkansteamet som startade sitt arbete under hösten 2019, ska fortsätta att erbjuda ett ne-

utralt samverkansstöd till familjer med stödbehov, genom bland annat konsultationer och utbildnings-

insatser. 

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. Verksamhetens 

uppdrag är att arbeta med individernas egna resurser för att få dem i egen försörjning, liknande Arbets-

förmedlingens roll att vara den part som tillgodoser arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Arbetet 

fokuserar på deltagarens utveckling med syfte att skapa motivation och förutsättningar till sysselsätt-

ning. Främst samordnas och handläggs praktikplatser och arbete med lönebidrag och extratjänster 

inom den kommunala organisationen, samt kommunens feriejobb för ungdomar. 

Årets händelser  
AME har under 2019 främst jobbat på uppdrag från arbetsförmedlingen. Den största målgruppen har 

varit nyanlända tillhörande etableringsuppdraget som i kombination med SFI studier fått en språkprak-

tikplats. Praktiken kan ibland leda till vikariat eller en lönebidragsanställning. 
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Under året har totalt 144 personer varit inskrivna på AME. Av dessa hade 54 ungdomar kommunalt 

feriearbete och nio unga som tillhörde KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) hade praktik. Fyra 

ungdomar från samverkansteamet hade praktik, och åtta personer remittera-des från försörjningsstöd 

för praktik. Övriga 69 har kommit från arbetsförmedlingen. De flesta har haft språkpraktik och några 

har i kombination med lönesubventionerat arbete getts möjlighet att slutföra SFI eller högre nivå av 

svenska studier på del av arbetstid.  

Under 2019 avslutades 72 personer: 

• 30 procent till jobb, reguljära studier eller yrkesutbildning 

• 36 procent har genomfört språkpraktik i kombination med SFI 

• 10 procent har bytt uppdragsgivare från försörjningsstöd till Arbetsförmedlingen 

• 24 procent har flyttat, blivit sjukskrivna eller gått på föräldraledighet 

 

18 personer hade en extratjänst i Nora Kommun del av året. De har jobbat som resurser inom barnom-

sorg och äldreomsorg samt i AME:s egen verksamhet. Vid avslut hade fyra vikariat, två läser nu till 

undersköterska resp. barnskötare, tre återupptog SFI/svenskastudier, tre blev föräldralediga och fyra 

gick till annan planering med Arbetsförmedlingen. Två har pågående extratjänst.  

 

Arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet och verkstad finns i ”Allaktivitetshuset”. Verkstan har 

under året infört en ny modell över arbetsprocessen som ska hjälpa deltagarna att planera, organisera, 

genomföra och utvärdera sin arbetsinsats. 

Ekonomiskt utfall. 
Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett budgetöverskott om 1 022 tkr. AME har aktivt utökat samver-

kan med Arbetsförmedlingen då verksamheten sett att deras resurser till stöd och aktiviteter till arbets-

sökande minskat. Det har genererat i ökad efterfrågan av praktikplatser och vägledning/coachingsupp-

drag till AME, och resulterat i nytt lokalt avtal och fler uppdrag och därmed en högre ersättning än 

budgeterat på drygt 150 tkr. AME sökte och fick också cirka 200 tkr i extra ersättning för handledning 

och administration av extratjänsterna. Uppfyllt beting för 2018 års extratjänster generade 500 tkr, vil-

ket var en eftersläpning av statligt bidrag avseende 2018. Därutöver var det färre sökande som tackade 

ja till sökt kommunalt feriearbete, 45 personer mot budgeterat 70 personer. Orsaken var att ungdo-

marna hittat jobb på annat håll och genererat till ett budgetöverskott om cirka 150 tkr. 

Framtiden 
Styrgrupp Noramodellen tillsammans med ledningsgrupp IOA och projektledare har påbörjat arbetet 

med Noramodellen. Modellen syftar till att förändra synsättet på hur individ och arbetsmarknad möts, 

att hela organisationen har samma synsätt som utgår från höga förväntningar och positiv kravställning 

på individen samt möjlighet till flexibel kompetenspåfyllnad där behov finns. Genom resursväxling 

och utvecklat samarbete inom och utanför den kommunala verksamheten är målet att individen snabb-

bare ska nå egen försörjning.  

 

All-In projektet som är en utförare åt försörjningsstöd, kommer från årsskiftet 2019/2020 organiseras 

under AME. Det ger mervärde i form av samnyttjande av befintliga resurser och förenklat samarbete. 

 

Det fördjupade samarbetet mellan Nora Kommun och Arbetsförmedlingen kring överenskommelsen 

”Delegation för unga och Nyanlända till Arbete” (DUNA) ska förnyas på grund av AF:s ändrade för-

utsättning. En länsövergripande ansökan är under utredning och arbetet har påbörjats med Örebro 

kommun som huvudman. 

Integrationsverksamheten 

Integrationsverksamheten omfattar boendeplaceringar för ensamkommande barn och unga vuxna samt 

anvisade vuxna och familjer. Verksamheten arbetar med nyanlända och finansieras av riktade statsbi-

drag från Migrationsverket. Vilket innebär att verksamheten budgeteras utifrån att den är självfinansi-

erad på grund av de riktade statsbidragen för verksamheten. 
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Årets händelser 
Antalet vuxna nyanlända och barn utan vårdnadshavare har minskat drastiskt och integrationsenheten 

har under 2019 arbetat med att anpassa sin verksamhet till de behov som finns. Besökande till flyk-

tingmottagningen har minskat avsevärt och det har inte varit något inflöde av ensamkommande barn 

och unga vuxna till stödboendet. Samtliga ungdomar som bott på stödboendet har flyttat till eget bo-

ende och denna verksamhet är numera nerlagd. Enbart placeringar i extern regi finns kvar, men är 

färre än tidigare, då placeringen upphör i samband med att ungdomen fyllt 20 år.  

 

Projektet All-in har under 2019 varit en naturlig del av integrationsenheten. Personal på All-in har nått 

goda resultat med projektets deltagare, genom att försöka stegförflytta människor mot arbetsmark-

naden. En del av deltagarna har påbörjat utbildningar, andra har påbörjat arbete samt att de finns en 

del som praktiserar med förhoppningen att det ska leda till arbete. Projektverksamheten har medfört att 

en del personer/familjer har blivit självförsörjande. All-in har också lett till ett samarbete mellan för-

sörjningsstöd och integrationsenheten. Försörjningsstöd ställer krav på individen vad det gäller syssel-

sättning, All-in tar vid och hittar sysselsättning för den enskilde.  

 

Minskningen av antalet ensamkommande barn och unga har lett till beslut om avveckling av enheten. 

Det innebär att personalen inom All-in projektet har gått över till arbetsmarknadsenheten från 2020-

01-01 och kvarvarande personal från integrationsenheten har förhandlats övertaliga och anställningen 

har avslutats.  

Ekonomiskt utfall 
Verksamhetens resultat för 2019 är 623 tkr i budgetöverskott och det beror på att Integrationsenheten 

har genomfört flera insatser för att anpassa sin verksamhet till en lägre nivå och minska sina kostna-

der. Antalet ensamkommande barn och unga vuxna, som varit externt placerade samt funnits placerade 

på stödboendet som Nora kommun drivit i egen regi, har minskat i jämförelse med tidigare år. Det har 

medfört att kostnader för köp av placeringar, lokaler och personal minskat i förhållande till budget. 

Dock har behovet av försörjningsstöd för flyktingar ökat och överstiger budget. 

 

Integrationsverksamhet är budgeterad utifrån att den ska finansieras av statsbidrag från Migrationsver-

ket. Det innebär att statsbidragen från Migrationsverket ska täcka kommunens samtliga kostnader för 

integration. Statsbidragen har minskat mycket i jämförelse med tidigare år och det hör samman med 

minskningen av antalet ensamkommande barn och unga samt nyanlända inom Nora kommun.  

Framtiden 
Under 2020 är prognosen att statsbidragen från Migrationsverket kommer minska ytterligare i jämfö-

relse med 2019. Det medför att verksamheter såsom insatser för ensamkommande barn och unga 

vuxna och försörjningsstöd till flyktingar ska anpassas utifrån den ersättningsnivån av statsbidragen.  

 

Funktionen flyktingmottagandet har från årsskiftet förts över till arbetsmarknadsenheten. Projektet 

All-in kommer att avslutas under 2020.  

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen omfattar redovisningen av kommunens pensionskostnader, förändring av se-

mesterlöneskulden och kommunens anläggningstillgångar. Redovisningen av skatter och bidrag från 

staten ingår också, uppdelat i allmän kommunalskatt, inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag, regle-

ringsbidrag och LSS-utjämningsbidrag samt fastighetsavgiften. Kommunens finansnetto ingår i finans-

förvaltningen och finansnetto är 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 pens-

ionsförmåner. 

Ekonomiskt utfall 
Finansförvaltningen är indelad i fyra områden. Kommun gemensamma kostnader och intäkter så som 

kommunens pensionskostnader och avsättningar, semesterlöneskuldens förändring, löneväxlingar 
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m.m. Inom detta område redovisas ett budgetöverskott om 5 985 tkr som grundas på betydligt lägre 

pensionskostnader och avsättningar samt semesterlöneskulden förändring än budgeterat. 

 

Kommunens avskrivningar blev 1 545 tkr lägre än vad som var planerat för kommunens investerings-

utgifter under året. Det är ett problem om investeringstakten är lägre än vad som är planerat, som detta 

år har 67 procent av investeringsbudgeten ianspråktagits, med tanke på att kommunen måste börja låna 

likvida medel för framtidens två stora investeringsprojekt. Det måste tas fram tydliga kostnadskalkyler 

och tidplaner av berörda projektansvariga för investeringar av större omfattning exempel Reningsver-

kets ombyggnation. 

 

Skatteintäkterna blev mera än vad som vad budgeterat och det beror på att den förväntade slutavräk-

ningen blev lägre än den skatteprognos som SKR deklarerade vid årets början. Slutavräkningen är en 

post som varierar under ett år, men som fastställs i slutet av året i och med att skattedeklarationerna är 

klara vid den tidpunkten för föregående år. Mellankommunala utjämningen mellan regionen och kom-

munen bidrar också till skatter och generella statsbidragens budgetöverskott på totalt 3 153 tkr. Den 

mellankommunala utjämningen är en regleringspost som uppkom i samband med skatteväxlingen av 

kollektivtrafiken. 

 

Finansiella poster är det fjärde området inom finansförvaltningen. Också detta område deklarerar ett 

budgetöverskott som blev 1 284 tkr. Det förklaras med Kommuninvests positiva resultat för 2018 som 

innebär en överskottsutbetalning till kommunen i och med att kommunen ingår som medlem i Kom-

muninvests ekonomiska förening, ägare av Kommuninvest i Sverige AB. 

Finansiella nyckeltal över de senaste tre åren 
NORA KOMMUN ÅR 2019 ÅR 2018 ÅR 2017 

Antal invånare per den 31 december  10 726 inv. 10 737 inv. 10 747 inv. 

Skattesats 22,25 kr 22,25 kr 22,25 kr 

Skatter och bidrag 657 459 tkr 637 405 tkr 614 501 tkr 

Skatter och bidragsförändring mellan åren 3,1% 3,7% 5,4% 

Skatter och bidragsförändring mellan åren 20 054 tkr 22 904 tkr 31 316 tkr 

Nettokostnad inklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster 655 543 tkr 633 167 tkr 597 572 tkr 

Nettokostnadsförändring mellan åren 3,5% 6,0% 3,4% 

Nettokostnadsförändring mellan åren 22 376 tkr 35 595 tkr 19 492 tkr 

Nettokostnadsförändring mellan åren exklusive jämförelsestörande poster 3,5% 6,0% 2,6% 

Nettokostnadsförändring mellan åren exklusive jämförelsestörande poster 22 376 tkr 35 595 tkr 15 156 tkr 

Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag 99,7% 99,3% 97,2% 

Finansnetto inklusive pensionsränta 1 543 tkr 2 684 tkr 1 928 tkr 

Årets resultat (Förändring av eget kapital) 3 459 tkr 6 922 tkr 18 857 tkr 

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 3 459 tkr 6 922 tkr 18 857 tkr 

Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag 0,5% 1,1% 3,1% 

Nettoinvesteringar 39 658 tkr 18 018 tkr 28 524 tkr 

Avskrivningar 14 676 tkr 14 338 tkr 14 706 tkr 

Nettoinvesteringar/nettokostnad 6,0% 2,8% 4,8% 

Avskrivningar/nettoinvesteringar 37,0% 79,6% 51,6% 

Självfinansieringsgrad (Årets resultat + Avskrivningar/Nettoinvestering) 45,7% 118,0% 117,7% 

Tillgångar 417 774 tkr 422 738 tkr 389 740 tkr 

Skulder/avsättningar 179 082 tkr 182 676 tkr 156 600 tkr 

Eget kapital 238 692 tkr 240 062 tkr 233 140 tkr 

Soliditet (Eget kapital/Tillgångar) 57,1% 56,8% 59,8% 

Resultatutveckling (Årets resultat/eget kapital) 1,4% 2,9% 8,1% 

Förändring av tillgångar -1,2% 8,5% 3,4% 

Likviditet 105 132 tkr 124 849 tkr 115 794 tkr 

Långfristig låneskuld       

Kortfristig låneskuld 113 923 tkr 118 152 tkr 103 496 tkr 

Ansvarsförbindelse (Pensionsförpliktelser) 241 683 tkr 249 283 tkr 258 122 tkr 

Resultat per invånare 322 kr 645 kr 1 755 kr 

Likviditetsdagar (likviditet/nettodriftkostnad) 42 dgr 51 dgr 50 dgr 

Skatteväxling/skatteförändring     0,50 kr 
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Investeringsredovisning 

Kommunens investeringsutgifter under året var cirka 39 658 (67,0 procent av budgeterade investe-

ringar på 59 170 tkr). Kommunen har använt 10 142 tkr av sina investeringsanslag på 22 825 tkr. An-

slagen som inte använts eller används i mindre omfattning under året är anslagen för klimatklivet, 

ishallsbygget, konstgräsplan, Gustavsbergs Camping, förskola och skolan. När det gäller Pershyttans 

lekplats så är den överförd till driften i och med att det är EU-bidragsfinansierat.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet har använt 4 019 tkr för gator och park av sina investeringsanslag på 

4 520 tkr. Taxeverksamheten som avser investeringar i VA och renhållning har ianspråktagit 25 496 

tkr av budgeterade investeringsanslaget på 31 825 tkr. Investeringsprojekt 92600 avser projekterings-

kostnader för ombyggnationen av reningsverket. Investeringsprojektet 92602 redovisar ett budgetöver-

skridande som grundas på tillkommande sprängningsarbeten. Projektet 92604 redovisar ett budgetö-

verskridande som förklaras med ändrings- och tilläggsarbeten. Projektet reservvattenledning mellan 

Nora och Lindesberg (92609) är försenat på grund av överklagan, men deklareras att det färdigställs 

under 2020. 

 
PROJEKT INVESTERINGSPROJEKT 2019 BUDGET UTFALL AVVIKELSE 

92000 Reinvestering Stöd och service 400 tkr 23 tkr 377 tkr 

92001 Stratsys 850 tkr 371 tkr 479 tkr 

92103 Hagbydammen   437 tkr -437 tkr 

92230 Reinvestering - IT verksamhet 2 190 tkr 1 428 tkr 762 tkr 

92233 Office 365 och Azure AD 100 tkr 291 tkr -191 tkr 

92234 Bigip 700 tkr 865 tkr -165 tkr 

92303 Upprustning av Alntorps Ö 650 tkr 639 tkr 11 tkr 

92305 Upprustning av Gustavsbergs Camping 900 tkr 98 tkr 802 tkr 

92400 Reinvestering - Kostverksamhet 57 tkr   57 tkr 

92400 Värme- och kylvagnar - Produktionsköket 50 tkr   50 tkr 

92400 Klimatanläggning - Produktionsköket 129 tkr   129 tkr 

92400 Mattransportvagnar 75 tkr   75 tkr 

92404 Kyla Lingårdens förskola 51 tkr 51 tkr   

92530 Klimatklivet 858 tkr   858 tkr 

92705 Pershyttans lekplats EU-projekt   -102 tkr 102 tkr 

93001 Reinvestering Omsorgen 352 tkr 324 tkr 28 tkr 

93205 Digital signering SÄBO   26 tkr -26 tkr 

93310 Inventarier Tullbackagården 100 tkr 96 tkr 4 tkr 

93320 Inventarier Hagby Ängar 100 tkr 100 tkr  

93323 Kallelselarm SÄBO 300 tkr 250 tkr 50 tkr 

93400 Vårdsängar 200 tkr 325 tkr -125 tkr 

93402 Lyftar 98 tkr 146 tkr -48 tkr 

93501 Inventarier till funktionsstöd 200 tkr 192 tkr 8 tkr 

94000 Reinvestering Förskola och skola 2 790 tkr 121 tkr 2 669 tkr 

94300 Kulturskolan 500 tkr 484 tkr 16 tkr 

95000 Reinvestering Tillväxt och utveckling 450 tkr 468 tkr -18 tkr 

95302 Förnya brand- och inbrottslarm på Göthlinska gården 120 tkr 77 tkr 43 tkr 

95501 Ishallen 8 221 tkr 3 370 tkr 4 851 tkr 

95505 Konstgräsplaner 2 334 tkr   2 334 tkr 

95506 Utställningsteknik 50 tkr 60 tkr -10 tkr 

  SUMMA NORA KOMMUN 22 825 tkr 10 142 tkr 12 683 tkr 

 
PROJEKT INVESTERINGSPROJEKT 2019 BUDGET UTFALL AVVIKELSE 

92510 Planerat underhåll av gator och vägar 3 000 tkr 3 190 tkr -190 tkr 

92510 Trafiksäkerhetsåtgärder 350 tkr   350 tkr 

92511 Tillgänglighetsanpassning 300 tkr 67 tkr 233 tkr 

92528 Dagvattenhantering efter VA investeringar 150 tkr 140 tkr 10 tkr 

92531 Linåkern vändplan 250 tkr 273 tkr -23 tkr 

92550 Åtgärder i Skolparken 70 tkr   70 tkr 

92555 Renovering av plank vid Å-promenaden 400 tkr 349 tkr 51 tkr 

  SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 4 520 tkr 4 019 tkr 501 tkr 
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PROJEKT INVESTERINGSPROJEKT 2019 BUDGET UTFALL AVVIKELSE 

92600 Nora Reningsverk ombyggnad 1 000 tkr 652 tkr 348 tkr 

92602 Ledningsnätsarbete och dagvatten - Hagavägen 4 300 tkr 4 713 tkr -413 tkr 

92602 Ledningsnätsarbete och dagvatten - Tahiti 2 800 tkr 2 680 tkr 120 tkr 

92604 Norasjöns Östra strand Etapp 3 10 700 tkr 12 546 tkr -1 846 tkr 

92608 Järnboås 1 425 tkr 1 153 tkr 272 tkr 

92609 Reservvatten Nora-Lindesberg Etapp 2 10 550 tkr 2 645 tkr 7 905 tkr 

92612 Asfaltering Ängarna 200 tkr 210 tkr -10 tkr 

92614 VA och avlopp på Alntorps Ö 850 tkr 898 tkr -48 tkr 

  SUMMA TAXEVERKSAMHETEN 31 825 tkr 25 496 tkr 6 329 tkr 
     

  TOTALT 59 170 tkr 39 658 tkr 19 512 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 an-

ordningar. 

 

NoraBostäder har 658 bostäder och prima lokalytor på drygt 3 700 m2. Efterfrågan är hög, uthyrnings-

graden ligger på cirka 99 procent. Under 2019 gjordes en omflyttning i 124 bostäder. 

 

Bolagets affärsplan för åren 2020–2025 har en tydlig koppling till Nora kommuns vision och övergri-

pande mål. Affärsplanen anger fem fokusområden för verksamheten, Kund – Fastighet – Ekonomi – 

Medarbetare – Miljö. Mål, aktiviteter och mått på måluppfyllelse har fastställts varje fokusområde. 

 

Vinsten för helåret 2019 uppgår till 167 tkr. Budgeterat resultat för 2019 uppgick till minus 5 800 tkr. 

Den största skillnaden jämfört med budgeten avser nedskrivning av planerad nybyggnation av parhus 

på fastigheten Gullvivan 9. Byggstarten är något försenad men är planerad under 2020. Byggnationen 

är ett led i Nora kommuns vision att vara regionens mest attraktiva boendekommun med runt 13.000 

invånare år 2030. Hyreshöjningen för bostäder 2019 slutade på 1,65 procent från den 1 april. 

 

Fastigheten Hagen 15 har avyttrats. Försäljningen har påverkat årets resultat med 0 tkr. 

 

Årets största investeringsprojekt har varit utbyte av uttjänta fönster och dörrar vid Hässjan 7. Andra 

större investeringar har varit lägenhetsrenoveringar, utvändig målning vid Hjorten 4, Korpen 4 och 

Skolmästaren 1. Takbyte har genomförts på Pelikan 11. Vid Gyttorp 5:3 har genomförts byte av lägen-

hets- och förrådsdörrar, byte av kulvert samt utbyte till LED- belysning på fasader och stolpar. 

 

Under året har pannanläggningen i Gyttorp centrum avvecklats. Värmeförsörjningen i Gyttorp sker nu 

via köp av fjärrvärme från pannanläggningen på Orica. Bytet innebär minskade transporter till centrum 

och minskade koldioxidutsläpp med ca 100 ton. 

 

Efterfrågan bedöms som fortsatt hög. Förhandling gällande hyresnivå 2020 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 an-

ordningar. 

 

Nora Fastigheter äger och förvaltar cirka 63 000 m2 prima lokalytor och 55 seniorbostäder. Största 

kund är Nora kommun som står för cirka 80 procent av förhyrningarna. I dessa förhyrningar innefattas 
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skolor, förskolor, vårdboende samt verksamhets- och förvaltningslokaler fördelade i kommunens tätor-

ter. Övriga förhyrningar sker till företag, föreningar och organisationer. De lokalerna finns främst i 

centrala Nora, Pershyttans industriområde och kvarteret Bryggeriet. 

 

Affärsplanen för åren 2020–2025 har en tydlig 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 nu-

varande 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 2019 har 

påverkats negativt med 1 000 tkr till följd av nedskrivning. För att bibehålla soliditeten har bolaget er-

hållit 1 000 tkr i kapitaltillskott från Nora kommun. Investeringsramen uppgår till 310 000 tkr. På 

grund av att upphandlingen har överklagats bedöms inte skolan vara färdigställd hösten 2023 i enlighet 

med ursprunglig plan. Överklagandeprocessen pågår och utfall och tidplanen är svårbedömd. 

 

Förlusten för helåret 2019 uppgår till 195 tkr. Resultatet är till största delen föranledd av nedskrivning 

Bikupan 17 med 1 000 tkr samt lägre driftkostnader. Budgeterat resultat för 2019 uppgick till minus 

1 500 tkr. 

 

Större investeringar under året avser takbyten vid Tullbacken (Göken 24), Hagby Ängar (Trängen 3 

och 4), Dalkarlsbergs förskola (Dalkarlshyttan 1:40) samt biblioteket (Höken 8). Nya ventilationsag-

gregat har installerats vid Haga förskola (Lönnen 3), Publika Fide (Publika Fide 18) och vid kontor för 

Samhällsbyggnad Bergslagen (Svarven 12). Förskolan i Esstorp (Kaninen 6) har renoverats. Utvändig 

målning har genomförts vid Haga förskola (Lönnen 3) samt Hagby Ängar (Trängen 3 & 4). I Järnboås 

pågår byggnation av nytt brandbilsgarage i anslutning till skolan (Lindesby 14:10). 

 

Nora Fastigheter AB ser en viss avmattning i efterfrågan på lokaler men framtida uthyrningsgrad be-

döms som fortsatt hög. Beslut om byggnation av nya Karlsängskolan samt eventuella ändringar i kom-

munens framtida lokalanvändning kommer att påverka bolaget i stor omfattning kommande år. 

Nora Kommuns organisation 2019 

NAMN 
KOMMUN- 

STYRELSEN 
PARTI   NAMN ORGANISATION PARTI 

Tom Rymoen Ordförande M  Per Andreasson Kommunfullmäktiges ordförande S 

Solveig Oscarsson Vice ordförande S  Per Andreasson Valberedningens ordförande S 

Susanne Forsberg Ledamot C  Jan Kallenbäck Revisionens ordförande Opol 

Birgitta Borg Ledamot L  Tom Rymoen Kommunstyrelsens ordförande M 

Bengt Magnusson Ledamot LPo  Isabell Landström Kommundirektör - 

Pia-Maria Johansson Ledamot LPo  Henric Lundberg Verksamhetschef - Utbildning - 

Håkan Kangert Ledamot M  Fredrik Bergström Verksamhetschef - Omsorg - 

Bertil Roden Ledamot NP  Lars Skoghäll Verksamhetschef - Tillväxt och utveckling - 

Bror-Erik Israelsson Ledamot S  Marc von Melen Nora Fastigheter AB Ordförande Opol 

Hans Knutsson Ledamot S  Eva Henebäck Nora Fastigheter AB Verkställande direktör - 

Jonas Åkerman Ledamot S  Marc von Melen NoraBostäder AB Ordförande Opol 

Kent Nilsson Ledamot S  Eva Henebäck NoraBostäder AB Verkställande direktör - 

Ulla Bergström Ledamot S  Tommy Kragh Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande S 

Conny Alfredsson Ledamot SD  Martin Lindström Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef - 

David Stansvik Ledamot V  Anders Ceder Samhällsbyggnadsförbundet Ordförande C 

    Ola Westin Samhällsbyggnadsförbundet Förbundschef - 

    Ameer Sachet Nerikes Brandkårs Ordförande S 

    Per-Ove Staberyd Brandchef - 

 


