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dnr ks2019-083

Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2018
Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och
koncernredovisning för 2018 års verksamhet. Resultatet för kommunen är
6,9 miljoner kronor och för koncernen - 2,6 miljoner kronor.
Balansomslutningen uppgår till 423 miljoner kronor för kommunen och
954 miljoner kronor för koncernen.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2018 års
bokslut.
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dnr ks2019-091

Förslag till om budgetering av 2018 års investeringsprojekt till
verksamhetsåret 2019
Ekonomiavdelningen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Vid genomgång
av 2018 års bokslut har förslag lämnats om att ombudgeteringar bör göras i
2019 års budget.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens
investeringsbudget.
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dnr ks2018-648

Svar på revisorernas uppföljning av granskningar genomförda
åren 2015-2018
Revisorerna har genomfört en uppföljning av åtta granskningar genomförda
åren 2015 till 2018. Vid vissa av granskningarna återstår det rekommendationer som revisorerna lämnade vid granskningens genomförande.
Dessa granskningar är; Biståndshandläggning inom äldreomsorgen,
Uppföljning av intern kontroll samt Granskning av aktivitetsansvar för
ungdomar upp ti ll 20 år.
Socialchefen, kommundirektören och skolchefen har överlämnat svar på
revisorernas återstående frågor.
Ledn ingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande överlämna svaren till revisorerna .
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dnr ks2019-056

Uppföljning av intern kontroll 2018
Kommunstyrelsen antog planen för intern kontroll för kommunstyrelsens
verksamheter på sammanträde den 12 september 2018, § 109.
Förslag till internkontrollplan har arbetats fram av kommunstyrelsens
ledamöter och kommundirektörens ledningsgrupp under en gemensam
workshop.
De områden som granskats är; Omsorg, Bildning, Tillväxt och utveckling,
Kostorganisationen, Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen och
Administrativa avdelningen.
Ansvariga chefer har rapporterat att gällande rutiner fungerar. I annat fall har
åtgärder vidtagits för att se över dessa.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande lägga uppföljningsrapporten till handlingarna.
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dnr ks2018-568

Förslag till avskrivning av motioner
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018, § 147, att ge kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i uppdrag att gå igenom listan
med motioner och medborgarförslag som inte var färdigbehandlade i oktober
2018 och eventuellt komma med förslag på motioner och medborgarförslag
som kan avskrivas.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande föreslår att följande
motioner ska avskrivas.
Motion 24/2012 om korttidsjobb för långtidsarbetslösa. Svenerik Nykvist (S)
lämnade motionen på fullmäktige den 12 december 2012, § 227. Det
motionären föreslår ingår i ordinarie verksamhet inom Tillväxt och utveckling.
Motion 3/2014 om varuförsäljning på landsbygden. Gary Dybeck och Tom
Rymoen (båda M) lämnade motionen på fullmäktige den 9 april 2014,
§ 39.
Motion 7/2014 om regelförenkling gentemot företag . Helena Vilhelmsson (C)
lämnade motionen på fullmäktige den 11 juni 2014, § 85. Arbete med detta
pågår i Näringslivsrådet.
Motion 8/2014 om att lägga viss kommunal verksamhet till kvarteret
Bryggeriet. Birgitta Borg, Ulf Wilder och Jens-Mikael Larsson (samtliga L)
lämnade motionen på fullmäktige den 11 juni 2014, § 86. Förslaget ingår i
majoritetens politiska plattform.
Motion 8/2015 om undersköterskornas arbetsuppgifter som lokalvårdare.
Håkan Boman (S) lämnade motionen på fullmäktige den 10 juni 2015, § 70.
Arbetet med att se över detta pågår.
Motion 9/2015 om trafikplan. Tom Rymoen (M) lämnade motionen på
fullmäktige den 10 juni 2015, § 71. Arbetet är genomfört.
Motion 4/2016 om åtgärder för drogmissbruket i Nara. Tom Rymoen (M) och
Helena Vilhelmsson (C) lämnade motionen på fullmäktige den 18 maj 2016,
§ 58. Förslaget ingår i majoritetens politiska plattform.
Motion 8/2016 om turistapp. Håkan Kangert (M) lämnade motionen på
fullmäktige den 28 september 2016, § 114. Ett arbete pågår med att ta
fram en turistapp.
Motion 9/2016 om utredning av utskottsorganisationen. Håkan Kangert (M)
lämnade motionen på fullmäktige den 7 december 2016, § 169. Arbete
pågår.
Justerares sign
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Motion 10/2016 om nya villatomter i centrala Nora. Tom Rymoen (M)
lämnade motionen på fullmäktige den 7 december 2016, § 170. Arbete
pågår.
Motion 372017 om Huskurage. Helena Vilhelmsson (e) lämnade motionen
på fullmäktige den 19 april 2017, § 18. Frågan hanteras i bostadsrådet.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskriva ovanstående motioner.
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dnr ks2019-073

Förslag till förändrad förestagshälsovård
HR-chefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enlig arbetsmiljöiagen ska
arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållanden
kräver ska finnas. Med företagshälsvård menas en oberoende expertresurs
inom områdena arbetsm iljö och rehabilitering.
Nora kommun har avtal med ett antal externa leverantörer av företagshälsovård . Avtalen löper ut den 31 augusti 2019. I budget för 2019 finns avsatt
420 000 kronor för inköp av tjänster för de parter kommunen har avtal med.
Vidare finns 295 000 kronor avsatt för övergripande utbildningar. Dessa
medel används främst till arbetsmiljöutbildningar, brandskyddsutbildningar,
stresshanteringskurser och hjärt- och lungräddning. Utöver de avtal som
finns med externa leverantörer köper kommunen ytterligare konsulttjänster
för bland annat handledning för grupper och på individnivå.
Kommunens totala frånvaro var 2018 ca 5,5 procent av den totala frånvaron .
Det är näst lägst i länet tillsammans med Degerfors kommun . Bara
Lindesbergs kommun var lägre med 5,2 procent.
Med det lagstadgade rehabiliteringsansvar som Nora kommun har som
arbetsgivare när det gäller arbetsrelaterad ohälsa ska kommunen aktivt
erbjuda de resurser som krävs för att vägen tillbaka till arbete ska vara så
kort som möjligt.
Med flera olika leverantörer får kommunen ingen samlad bild av de åtgärder
som behöver göras. Varken ur ett förebyggande eller ett rehabiliterande
perspektiv. Den dialog som kommunen behöver ha med företagshälsovården
för att vidta lämpliga åtgärder försvåras genom att ha flera olika leverantörer.
Den företagshälsovård som efterfrågas ska utgöra ett stöd för kommunen i
det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården ska ha en konsultativ roll och verka på ett professionellt och
oberoende sätt gentemot beställaren och dess personal.
Leverantören måste ha en bred kompetens för att identifiera och beskriva
samband mellan arbetsmiljö, organisationen och hälsa. Kunskaper inom
arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering
och teknik är därför nödvändiga krav på en professionellt utförd företagshälsovård. Leverantörens åtgärder ska följa kommunens riktlinjer och
vägledning för rehabilitering .
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Företagshälsovården ska vara bemannad med nÖdvändig kompetens för att
klara det beskrivna uppdraget. Vid behov ska anställda få råd och föreslås
åtgärder så att hälsan återställs och arbetsförmågan återfås. Arbetsledare
ska beredas möjlighet till rådgivning för att exempelvis kunna hantera tidiga
signaler på ohälsa hos anställd när densamma påverkar arbetet.
HR-chefen föreslår följande tre alternativ av företagshälsovård för Nora
kommun .
Alternativ 1

Upphandla en samlad leverantör av företagshälsovård .

Alternativ 2

Upphandla flera olika leverantörer enligt nuvarande
företagshälsovård .

Alternativ 3

Ansökan om att ingå i Regionhälsan, dvs den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättareservice. Nämnden ansvarar för företagshälsovård åt anställda
inom Region Örebro län samt åtta av länets kommuner.
Nämnden svarar även för tolkförmedling som består av tolkoch översättarservice.

Under 201 8 köpte kommunen tolktjänster för 1,2 miljoner kronor.
Utskottet enas om att föreslå kommunstyrelsen att ser närmare på alternativ
1 och 3.
Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut samt
att föreslå kommunstyrelsen att se närmare på alternativ 1 och 3.
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dnr ks2018-628

Svar på näringslivsdepartementets remiss "En anpassning av
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning"
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har lämnat ett förslag till svar på
näringsdepartementets remiss.
Nora kommun är remissinstans till departementets utlåtande om att anpassa
svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (E U)
2017/625. Den nya kontrollförordningen gäller offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelserna om djurs hälsa och djurskydd,
växtskyddsmedel.
Den nya kontrollförordningen bö~a gälla den 14 december 2019. Den
reglerar hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras,
finansieras och genomföras. Det innebär att vissa ändringar behöver göras
i en mängd lagar.
De föreslagna förändringarna innebär mest redaktionella ändringar och
förtydliganden jämfört med nuvarande lagstiftning. Förändringarna kommer
till största delen beröra kontrollmyndigheterna som för Nora kommuns del är
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
De företag som kontrolleras kommer att märka av förändingen genom att de
kommer att betala kontrollavgiften i efterskott efter utförd kontrollåtgärd. Idag
betalar livsmedelsföretagen en årlig avgift i förskott.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom remissvaret såsom eget svar.
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dnr 2018-389

Nitro Nora BS:s ansökan om bidrag
Kommundirektören och utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i
ärendet. Nitro Nora BS har under en längre tid haft ekonomiska problem
med driften av bandyanläggningen och verksamheten. Anläggningen
används av seniorer och ungdomar för bandyspel och av skolan och
allmänheten för skridskoåkning.
Kommunen ger, enligt avtal, ett årligt bidrag på 975 000 kronor. Dessutom
har kommunen vid ett flertal tillfällen de senaste åren gett extra bidrag i form
av förskottsutbetalning , lånegarantier mm. Kostnadema för den konstfrusna
banan har ökat ytterligare på grund av att den gamla kylutrustningen har
flera problem. Ny lagstiftning gör att köld medium ökat kraftigt i pris och
investering i bland annat nyanläggning krävs från år 2020.
Representanter för Nora kommun har haft fortlöpande dialog med föreningen
om möjliga lösningar på kort och lång sikt. För att undvika en konkurs och för
att säkra verksamheten den här säsongen behöver föreningen ett förskott på
450 000 kronor av 2020 års bidrag. I ett längre perspektiv bör det utredas om
ett kommunalt övertagande av hela anläggningen samt en anpassning av
drift och verksamhet utifrån befintliga resurser.
Förslaget är att kommunstyrelsen beviljar föreningen ett förskott på 450 000
kronor av 2020 års bidrag och att utvecklingschefen får i uppdrag att påbörja
en utredning med Nora Fastigheter AB om att överta anläggning/fastigheter
samt en anpassning av verksamheten från år 2020.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden på att i stället för
att utvecklingschefen får ett uppdrag får i stället kommundirektören i uppdrag
att inleda dialog med föreningen om förutsättningarna för den framtida
verksamheten.
Lars-Erik Larsson (NP) yrkar bifall till att ge utvecklingschefen uppdrag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om att bevilja föreningen ett
förskott på 450 000 kronor vilket godkänns.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lars-Erik Larssons yrkande mot
eget yrkande och finner att utskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
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Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Nitro Nora Bandy ett förskott på 450 000 kronor av 2020 års bidrag
samt
att kommundirektören får i uppdrag att inleda dialog med föreningen om
förutsättningarna för den framtida verksamheten.
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Förslag att anta OPF-KL 18
HR-chefen har lämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade
den 11 juni 2014, § 98, att anta bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda, OPF-KL. Fullmäktige beslutade om lokala
avvikelser från Sveriges Kommuner och Landstings förslag på en punkt,
dvs samordning av ekonomiskakt omställningsstöd under första årets
betalning. Avvikelsen innebär att Nora kommun har en striktare tillämpning
än i Sveriges Kommuner och Landstings förslag .
För att Nora kommuns tillämpning ska finnas även i OPF-KL 18 behöver en
justering göras från den lydelse som Sveriges Kommuner och Landsting
föreslår enligt upprättat förslag från KPA Pension.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta OPF-KL 18 med lokal avvikelse.
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dm ks2019-094

Information om om byggnation av Nora avloppsreningsverk
Reningsverket byggdes 1957 och har byggts ut på 1960- och 1970-talen.
Anläggning är idag utsliten och i behov av omfattande och kostsam
renovering. Reningsverket har sedan det byggdes inte genomgått några
större renoveringar. Ar 1994 rustades det i liten skala genom att driftsövervakning installerades, pumpar byttes ut och inloppsdelen byggdes om.
2010 rustades omrörningen i rötkamrarna.
Den beräknade kostnaden för att bygga om och uppgradera reningsverket
beräknas mellan 120-150 miljoner kronor. Tidplanen på ombyggnationen
beror på upphandling och tillståndsansökningar men byggstart beräknas till
år 2020. När upphandling och tillstånd är klart beräknas byggtiden vara ca
tre år i mån av budget vilket gör att kostnaden delas upp under perioden.
Projektet genomförs med arbetsmodellen Partnering. Därför upphandlas
konsulter och byggföretag innan projekteringen är genomförd. En första fas
som planeras under 2019 är att ta fram en projektering som då kommer att
ge en tydligare kostnadsbild av hela projektet. Innan projekteringen är klar
kommer det att tas fram en kostnad för nästa års etapp. Därefter lämnas
investeringsäskningarna till kommunen. Kostnaderna som har använts i
upphandlingen har tagits fram från förstudien som genomfördes 2016-2017.
I förstudien ingick inga kostander för rötkammare, kväverening eller reningssteg för medicinerester.
En markundersökning ska göras för eventuell sanering av marken. Därefter
kan besked lämnas om kostnaden för sanering.
Direktionen kommer fortlöpande att informera kommunen hur projektet
fortskrider.
Ärendet tas upp till behandling på ledningsutskottet i maj. Då ska
kompletterande uppgifter och kostnader för eventuell marksanering
presenteras.
Ordföranden tackar för informationen.
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dnr ks2019-121

Revidering av reglemente för ersättning till kommunala
förtroendevalda
Revidering gäller reglementets paragraf 11, Resekostnader.
Under utskottets behandling av ärendet diskuterades bland annat minsta
avstånd mellan den fasta bostaden/arbetsplatsen och sammanträdet när
ersättning betalas och om ersättning ska betalas om möten hålls i annan
kommun, t ex inom KNÖL.
Utskottet enas om att kommundirektören ser över förslaget till kommunstyrelsens sammanträd~ den 3 april.
Ledningsutskottet beslutar
att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut
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dnr ks2019-117

Förslag till nytt VA till Alntorps ö
Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Besöksfrekvensen
ökade markant på Alntorps ö under säsongen 2018. Resenärerna till och
från ön med båten Plaskus passerade 20 000 och den totala besökssiffran
på ön översteg 20 000 eftersom flera besökare tog sig till ön med privata
båtar.
Avloppet på Alntorps ö är gammalt och underdimensionerat för den
verksamhet och det antal personer som besöker ön . Det finns stor risk att
avloppssystemet inte kommer att klara en lika hård belastning 2019 som den
2018. Om avloppet slutar fungera har ön inga fungerande toaletter och
verksamheterna måste stängas. Turerna med Plaskus måste ställas in och
kommunen blir ersättningsskyldig till cafeverksamheten på ön.
För att säkra säsongen 2019 och kommande säsonger behövs en ny pumpstation med driftsövervakning. Den ska klara en eventuell utbyggnad av
cafeverksamheten samt att de befintliga sommarhusen kan kopplas på
ledningen. Det behövs också nya ledningar över Norasjön för vatten och
spillvatten samt inkoppling i pumpstationen Strandstugan. Den totala
kostnaden beräknas till 850 000 kronor.
ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 57 000 kronor för att finansiera 2019 års kapitalkostnad för
investeringen samt
att medlen anslås från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda åtgärder
för 2019

Ledningsutskottets förSlag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka investeringsbudgeten 2019 med 850 000 kronor för nytt Va-system
på Alntorps ö samt
att avsätta 57 000 kronor per år i kapitalkostnad för anläggningen i
kommande budgetar, utifrån en avskrivningstid på 15 år.
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dnr ks2018-624

Medborgarförslag 3/2018 om att upphäva beslutet om att träden
i Skolparken ska märkas med namn enligt tidigare med borgarförslag
Cia P Glaad överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 27 februari
2019, § 4.
Förslagsställaren föreslog:
att fullmäktiges beslut från den 26 september 2018, § 71, om att Skolparkens
träd ska skyltas med namn, upphävs.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet informerar ordföranden om
att skyltning av träden i Skolparken, dvs Anders Wedbergsparken, finns med
i majoritetens politiska plattform därför att man anser att det är ett bra
förslag.
Ordföranden föreslår därför att detta medborgarförslag ska avslås.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå medborgarförslaget.
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dnr ks2018-633

Medborgarförslag 4/2018 om avgiftsfria offentliga toaletter
William Grönlund och Malena Frööjd överlämnade medborgariörslaget på
fullmäktige den 27 februari 2019, § 5.
Förslagsställarna föreslog:
att alla offentliga toaletter i Nora kommun ska vara gratis/icke avgiftsbelagda.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beslut.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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dnr ks2019-038

Medborgarförslag 1/2019 om kostnadsanalys och garantier för
skenande kostander för bygge av äldreboendet Rosen
Anna Persson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den
27 februari 2019, § 6.
Förslagsställaren föreslog:
att Nora kommun uppdaterar kostnadsanalysen för eventuellt bygge av
äldreboendet Rosen samt
att Nora kommun redovisar förutsättningarna för att garantera att
kostnaderna inte skenar för ett eventuellt bygge av äldreboendet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Ledningsutskottet beslutar
att överlämna förslaget till kommundirektören för beredning.
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dnr ks2019-093

Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat en skrivelse om förändrad
mötesform för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Den nya majoriteten, dvs Socialdemokraterna och partierna i Alliansen,
anser att det krävs en plattform för samtal mellan de politiska partierna.
Kommunstyrelsen kan utgöra den plattformen under förutsättning att
ledamöterna upplever att samtalssituationen känns förtrolig. Förslaget är
därför att kommunstyrelsens sammanträden hålls stängda för allmänheten
och media under innevarande mandatperiod.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige flyttar sina sammanträden till
samlingssalen på Hagby ängar. Flytten innebär att det skapas utökade
mötesytor mellan ledamöter och medborgare. Akustiken och belysningen är
bättre för ledamöter och medborgare och på sikt ökar kanske förutsättningarna för någon form av webbsändning.
Ett förslag till kommunikationsplan har tagits fram för att kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige ska uppfylla sina utåtriktade roller.
Följande aktiviteter föreslås i samband med kommunstyrelsens
sammanträden.
•

Ett snabbprotokoll skrivs i samband med sammanträdena och publiceras
genom olika kanaler.

•

Ett kort genomgång hålls av kommunstyrelsens ordförande för medierna
på plats eller via telefon direkt efter sammanträdena.

•

Partiernas företrädare finns tillgängliga för medierna via telefon och deras
kontaktuppgifter finns tillgängliga via nora.se.

Ordföranden föreslår att Miljöpartiet, under mandatperioden med början på
kommunstyrelsens sammanträde i maj, ska erbjudas en insynsplats i
kommunstyrelsen med en ordinarie representant och en ersättare. Insynsplatsen innebär närvarorätt men inte yttranderätt eller förslagsrätt.
Representanten och ersättaren har rätt till sammanträdesarvode samt reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst men inte inläsningsarvode. För att kunna erhålla ersättning måste representanten och ersättaren
vara utsedda och namngivna av Miljöpartiet.
Med ovanstående förslag måste kommunstyrelsens arbetsordning revideras
samt reglemente för ersättning till förtroendevalda.
Protokollsutdrag till
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Följande föreslås i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.
I samband med fullmäktiges sammanträden i ny lokal på Hagby ängar
erbjuds partiernas företrädare att, före sammanträdet, finnas på plats för
frågor och samtal med kommunmedborgare under 30 minuter. Ersättning
utgår till respektive utsedd och namngiven gruppledare.
Information om det öppna mötestillfället sker via nora.se och sociala medier i
samband med kallelsen till kommunfullmäktige. Partierna ansvarar själva för
sitt deltagande.
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda för allmänheten och
media under mandatperioden 2019-2022
att ovanstående ska gälla kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019 samt
att medlen till mötesarvode för insynsplatsen tas från kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig mot beslutet.

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att finansiering av arvoden till gruppledarna sker inom kommunfullmäktiges
befintliga ram samt
att revidering sker i kommunstyrelsens reglemente och arbetsordning samt
reglemente för ersättning till förtroendevalda utifrån ovanstående.
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