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Vad hände under 2017 
Nora kommuns nya vision: Nora är regionens mest at-
traktiva boendekommun med 13 000 invånare år 
2030. 
 
Visionens tre övergripande mål är Hållbarhet, Livskva-
litet och Attraktivitet. Ambitionen är att bygga varu-
märket Nora. 
 
Under året utsågs Nora, av tidningen Allt om resor, till 
Sveriges tredje vackraste stad. 
 
Nora ska utvecklas så att fler vill bo här och får möjlig-
het att skapa sin framtid med jobb och utvecklings-
möjligheter i en lugn och trygg miljö. 
 
Under 2017 ökade Nora sin befolkning med 82 perso-
ner och totalt var befolkningen 10 747 personer. Nora 
har växt med 395 nya invånare på tre år vilket är 
mycket positivt och glädjande.  
 
Vi har under året sett att privata aktörer fortsätter att 
bygga bostäder i Nora. 
 
Under året togs beslut om ny översiktsplan. 
 
Nora är en pendlingskommun som är starkt knuten 
till Örebros arbetsmarknad. Det är viktigt för oss med 
bra och hållbar infrastruktur. Därför måste vi arbeta 
för bättre och snabbare kommunikationer. Vår ambi-
tion är att få en länspendel till Nora. 
 
En trafikplan med gång och cykelvägar för Nora har 
beställts. 
 
Kommunens tjänstebilar byttes ut till el- och hybridbi-
lar. 
 
En förstudie kring arbete med en ny högstadieskola 
pågick under året. 
 
En avsiktsförklaring angående ett nytt äldreboende 
vid kvarteret Rosen skrevs med Region Örebro Län. 
 
I Nora finns i dag drygt 160 föreningar varav 35 är id-
rottsföreningar. Uppstarten av en fritidsbank, där fri-
tidsartiklar kan lånas ut har fått ett fantastiskt ge-
nomslag och vi ligger på en hög nationell uthyrnings-
grad. 
 
Bokslutet för 2017 visar Nora kommun ett positivt re-
sultat på drygt 18,8 mkr. 

 
 
 
 
Det här hände under 2017: 

 Noras befolkning ökade med 82 invånare 

 Fortsatta gratis båtturer med Plaskus 

 Beslut om att inrätta en kulturskola i Nora  

 Arbetet med ställplatser på Skojarbacken på-
börjades. 

 Nora kommun hamnade på plats 35 i Lärar-
förbundets skolranking. 

 Erbjudande om högre tjänstgöringsgrad till 
personal inom vården. 

 Elcyklar till personal. 

 Beslut togs om en hundaktivitetsplats i kom-
munen. 

 Ny cykelväg utefter Trängkårsvägen. 

 Utökning av nattjänstpersonal inom äldre 
omsorgen. 

 KomTek startade 
 
En kostnadsmedvetenhet i verksamheterna visar ett 
större positivt resultat än som beslutades i budgeten 
för 2017. 
 
Jag vill tacka för de insatser som gjorts i integrations-
arbetet för våra ensamkommande barn.  
 
Ett stort tack till vårdpersonalens initiativ till festen i 
Folkets park för våra äldre! 
 
Jag vill också rikta ett stort tack till all personal för det 
fina arbete som utförts under 2017! 
 

 
Solveig Oscarsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Nora kommun 
Nora är en bra plats att bo och verka i, med ett fantastiskt kulturarv och en vacker natur som ger möjligheter 
till rekreation. I Nora finns fina boendemiljöer, goda förutsättningar för bra barn- och äldreomsorg liksom ett 
rikt kultur- och fritidsliv. På fler olika håll i kommunen finns livaktiga småföretag. 
 
Nora är en riktig kulturell pärla med många aktiva kulturarbetare, trästaden, hyttor och gruvor, veteranjärnväg 
och den levande landsbygden. Föreningslivet är rikt med drygt 160 föreningar. Här finns 18 naturreservat och 
många fler områden med vacker natur där man exempelvis kan vandra eller paddla. I Pershyttans Bergsmansby 
finns Örebro läns enda kulturreservat.  
 
Noras stadskärna är känd för sina väl bevarade trähus, kullerstensgator och spännande bakgårdsmiljöer. Här 
finns också nyproducerade bostäder som smälter in i stadsbilden och är väl utbyggt för modern infrastruktur. 
Staden ligger ingjuten mellan sjöar och skogar i Bergslagen med levande landsbygd och en kreativ befolkning. 
 
Dessa förutsättningar, liksom närheten till det expansiva Örebro, har gjort att fler vill bo eller etablera sig i 
kommunen. Nora växer och den service kommunen erbjuder är modern, professionell och respektfull mot 
människor och natur. Det bor 10 747 invånare i kommunen per den 31 december 2017. 
 
Norabornas upplevda trygghet och nöjdhet med service och kommunikationer samt kommunen som en plats 
att bo och leva på är de faktorer som mäts och även här är målet att värdena ska förbättras under de närmaste 
åren. 67 procent av kommuninnevånarna uppgav 2016 att man kan rekommendera vänner och bekanta att 
flytta till kommunen. Någon aktuellare information om Norabornas trygghet och nöjdhet finns inte tillgängligt i 
denna informationsform i och med att kommunen inte har gjort någon medborgarundersökning under 2017. 
 
Nora ligger i gränslandet mellan den stora staden och glesbygden och definieras som pendlarkommun nära 
större stad i skatte-och bidragssystemet. Det betyder att vi är en kommun där minst 40 procent av nattbefolk-
ningen pendlar till arbete i en större stad.  
 
För att Nora kommun ska ha 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. Dessutom krävs förbättring av kommunikationerna till grannkommunerna. 
 
I kommunen finns en rad aktörer för att trafik och infrastruktur ska fungera och utvecklas. Stadens gator och 
vägar sköts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens och Trafikverkets entreprenörer. Enskilda vägföre-
ningar sköter vägar utanför tätorten. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för regelverket och 
Kommunstyrelsen beslutar om samhällsutveckling. 
 
Region Örebro län ansvarar för länets kollektivtrafikmyndighet. 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 för-
verkligas har inte tagits under året men diskussioner pågår. 
 
För att åstadkomma en positiv befolkningsutveckling krävs kontinuerligt byggande av nya bostäder. NoraBostä-
der AB har under 2017 inte färdigställt några nya bostäder. I privat regi har 8 småhus färdigställts under året.  
 
I Nora ska barnen möta vuxenlivet och det framtida samhället med goda sociala, tekniska, kulturella och ekolo-
giska kunskaper. Demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde är viktiga grundläggande värderingar. 
Allt arbete formas av ömsesidig respekt. 
 
I Nora kommun finns sex grundskolor, fem för elever i årskurs F-6 och en är för elever i årskurs 7-9. Förskolan 
och familjedaghemmens verksamhet är för barn i åldrarna 1-5 år. Nora kommun har tolv förskolor och fem fa-
miljedaghem. Grundsärskola finns från förskoleklass upp till och med årskurs 6 vid Järntorgsskolan. För de äldre 
eleverna finns grundsärskola vid Karlsängskolan. I Nora finns även en fristående förskola och en fristående 
skola med förskoleklass och fritidshem. 
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Nora kommun arbetar i nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet. För näringslivets räkning be-
vakar och utvecklar kommunen kommunikationer och annan infrastruktur. 
 
Under året startade 50 nya företag och 49 avslutades i kommunen. Totalt finns 812 företag uppdelat på 399 
aktiebolag, 343 enskilda firmor och 72 handelsbolag. Stora branscher är industri, bygg- och vård-/omsorgsföre-
tag. 
 
Arbetslösa av arbetskraften 15-74 år är på 7,5 procent (8,0 procent 2016) vid årets slut, enligt statistiska 
centralbyrån (SCB). I riket vid samma tidpunkt är motsvarande siffra 6,7 procent (6,9 procent 2016). 
 
Turistbyrån har haft 145 000 kundkontakter under 2017, varav de fysiska besöken uppgick till totalt 28 800 per-
soner. Besöken på visitnora.se ökade och allt fler följer verksamheten på sociala medier. Besöken på webbplat-
sen uppgår till c:a 94 500. De utländska besökarna utgör ca 7 procent av det totala antalet, där de tyska och 
holländska gästerna är i majoritet. Turistbyrån mottog ca 2 500 samtal under året.  
 
Antalet övernattande gäster, inrapporterade till SCB, ökade med c:a 7 procent och sommarsäsongen var bra för 
besöksnäringen och handeln. Antalet resenärer med m/s Plaskus till Alntorps Ö ökade under sommaren till 
drygt 16 000. På Nora camping ökade antalet gäster även i år och utifrån den godkända detaljplanen för områ-
det har ett långsiktigt utvecklingsarbete för campingen inletts i samverkan med entreprenören. Under året sål-
des företaget Dalcamp, arrendator av Trängbo camping, till Sveriges största campingkedja, Nordic Camping & 
Resorts. 
 
Socialdemokraterna styr Nora kommun i minoritet. 

Befolkningsstrukturen 
Diagrammet visar på Nora kommuns åldersindelning för åren 2015-2017 och årets ökning av 82 invånare mot-
svarar en ökning om 0,77 procent. Den största procentuella ökningen mellan åren och åldersgrupp är ålders-
gruppen 30-39 år och största minskningen har skett i åldersgruppen 20-29 år. 
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Diagrammet nedan visar på Nora kommuns population och dess andel i respektive åldersgrupp och i jämförelse 
med riket för 2017. Det man kan utläsa är att kommunen har fler äldre än riket proportionellt i förhållande till 
populationen. 
 

 

Vision och övergripande mål för Nora kommun 
Kommunfullmäktiges tidigare antagna vision och övergripande mål för Nora kommun den 9 december 2015 (KF § 165 – dnr 247/2015). I 
och med att inga nya mål eller indikatorer beslutats så deklareras 2016 års boksluts indikatorer. 

Nora kommuns vision är möjligheternas kommun där historia och framtid skapas. 

Nora kommun har en hållbar utveckling.  

Hållbar utveckling består av samverkan mellan tre delar:  

 Ekologisk hållbarhet - att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och att minska påver-
kan på naturen och människans hälsa.  

 Social hållbarhet - att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänsk-
liga behov uppfylls.  

 Ekonomisk hållbarhet - att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. 
 

  Utfall Utfall Utfall 

Indikatorer ÅR 2017 ÅR 2016 ÅR 2015 

Andelen ekologiska produkter ska öka inom den kommunala organisationen  
(% inköpsvärde - Inköpsstatistik kostorganisationen) 

34 % 33 % 33 % 

Kommuninvånarna möjlighet att leva miljövänligt (NMI, skala 1-100) *** 60  *** 

Antal bostäder i kommunen (SCB)  Våren 2017 5 186  5 103  

Antal invånare i kommunen 31 december (SCB)  10 747 10 665  10 502  

Andel upphandlingar där miljökrav ställs 100 % 100 % 35 % 

Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten  
(Medarbetarenkät) 

93 % 91 % **** 

Tillgång till parker, grönområden och natur (NRI, skala 1-10) *** 8,1 *** 

Möjligheter att kunna utöva fritidsintressen (NRI, skala 1-10) *** 7,1 *** 

*** Ingen medborgarundersökning skedde det året. - **** Ingen medarbetarundersökning gjordes det året. - NMI = Nöjd Medborgare In-
dex, SCB Medborgarundersökning - NRI = Nöjd Region Index, SCB Medborgarundersökning 
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Kommentar 
Kommunen genomför en medborgarundersökning via Statistiska centralbyrå, SCB, vartannat år, vilket betyder 
att de indikatorer som grundas på enkäten inte kan besvaras detta år. Övriga indikatorer redovisas.  
Upphandlingar delas i varuupphandling och tjänsteupphandling. Inom området varor ställs miljökrav i samtliga 
upphandlingar. 
 
För att ytterligare utveckla kommunens visions- och målarbete har en ny vision och övergripande mål utveck-
lats och antagits av kommunfullmäktige för att gälla från år 2018.  

Nora kommun har god livskvalité för alla som bor och/eller verkar här.  

Folkhälsan i kommunen är beroende av kommuninvånarnas livsvillkor och levnadsvanor. Livsvillkoren, d.v.s. 
uppväxtvillkor, utbildning, sysselsättning, ekonomi, delaktighet och inflytande, miljö mm är grunden för att 
folkhälsan och därmed livskvalitén ska bli bättre. 
 

  Utfall Utfall Utfall 

Indikatorer ÅR 2017 ÅR 2016 ÅR 2015 

Kommuninvånare som känner sig trygga i Nora (NRI, skala 1-100) *** 57 *** 

Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (NRI, skala 1-100) *** 61 *** 

Kommuninvånare som kan rekommendera någon att flytta till Nora (NRI, skala 1-100) *** 67 *** 

Hur nöjda kommunens invånare är med möjligheten till att använda kollektivtrafiken för 
resor (NRI, skala 1-10) 

*** 5,9 *** 

Hur nöjda kommunens invånare är med kommunens gång- och cykelvägar (NMI, skala 1-100) *** 55 *** 

Hur nöjda medborgarna är med kommunens information (NII, skala 1-100) *** 55 *** 

Hur nöjda medborgarna är med hur kommunens verksamheter sköts (NMI, skala 1-100) *** 52 *** 

Kommuninvånarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet vid kontakt med  
kommunen (NMI, skala 1-100) 

*** 56 *** 

Hur nöjda invånarna är till påverkan (NII, skala 1-100) *** 43 *** 

Kommuninvånarnas helhetsbedömning av möjligheten till insyn och inflytande över  
kommunens beslut och verksamheter (NII, skala 1-100) 

*** 42 *** 

*** Ingen medborgarundersökning skedde det året. - NII = Nöjd Inflytande Index, SCB Medborgarundersökning - NMI = Nöjd Medborgare 
Index, SCB Medborgarundersökning - NRI = Nöjd Region Index, SCB Medborgarundersökning 

 

Kommentar 
Kommunen genomför en medborgarundersökning via Statistiska centralbyrå, SCB, vartannat år vilket betyder 
att de indikatorer som grundas på enkäten inte kan besvaras detta år. 

Nora kommun har goda förutsättningar för lärande.  

Möjligheten till livslångt lärande ska leda till både personlig samt kunskapsmässig utveckling. 
 

  Läsår Läsår Läsår 

Indikatorer 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Andel elever med uppnådda mål i samtliga ämnen efter årskurs 9* - Karlsängskolan 66,7 % 82,5 % 78,2 % 

Meritvärdet för elever årskurs 9 - Nora* - Karlsängskolan 200,4  219,0  221,9  

Meritvärdet för elever årskurs 9 - Riksgenomsnitt* 223,5  224,0  217,0  

Andel behöriga till gymnasieskolan* 86,0 % 91,2 % 85,1 % 

Salsavärde Residual ** -20  -7  -1  

* Hämtas från SIRIS (Skolverkets Internettbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem). - **Värde utifrån kommunens förutsätt-
ningar (bakgrundsfaktorer) där positivt resultat innebär bättre resultat än beräknat utifrån förutsättningarna, och negativt resultat innebär 
sämre resultat än beräknat utifrån förutsättningarna.  

 

Kommentar 
Dessa indikatorer tas fram läsårsvis i fortsättningen.  
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Nora är en kommun med ett näringsliv och en arbetsmarknad som utvecklas.  

Kommunen arbetar 
aktivt för etablering 
av nya företag och 
ökad sysselsättning. 
NKI = Nöjd Kund Index, 
SCB Medborgarundersök-
ning 

 

Kommentar 
Nöjd företagare redovisas under senare del av våren av SCB varvid aktuell data inte kan deklareras i samband 
med denna årsredovisning. 

Nora kommun är ett välbesökt turistmål under hela året.  

Attraktiva reseanledningar erbjuds för olika mål-
grupper under alla säsonger.  
 

Kommentar 
Inrapporterade gästnätter visar en ökning med cirka 7 procent enligt verksamheten och via samtal med några 
anläggningar återges deras optimistiska intryck av sommaren. Vad gäller besöksnäringens omsättning erhålls 
den informationen under våren via SCB. Förändrade mätmetoder gör att relevanta data för år 2016 saknas i 
sammanställningen. 

Nora kommun är en attraktiv arbetsgivare.  

Genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter kan kommu-
nen både attrahera nya medarbetare och behålla och motivera befintliga medarbetare. 
 

  Utfall Utfall Utfall 

Indikatorer ÅR 2017 ÅR 2016 ÅR 2015 

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation  
(Medarbetarenkät) 

76 % 74 % **** 

**** Ingen medarbetarundersökning gjordes det året. 
 

Kommentar 
Årets medarbetarundersökning hade lägre svarsfrekvens än förra årets, men resultat blev mer positivt. Svars-
frekvensen var 76 procent 2016 och 67 procent 2017.  

Ekonomisk översikt 
Nora kommun redovisade ett positivt resultat på drygt 18,8 mkr, vilket innebar ett budgetöverskott på drygt 
15,8 mkr. Verksamheterna redovisade totalt ett budgetöverskott på drygt 9,7 mkr. Skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämningar redovisar ett budgetöverskott om drygt 5,1 mkr samt finansiella poster redovisade 
ett överskott gentemot budget om 1,0 mkr.  
 
I stora drag beror budgetöverskottet på att anslaget för oförutsedda åtgärder inte har ianspråktagits fullt ut 
och att integrationsverksamheten kostade mindre än vad kommunen erhöll i statsbidrag från Migrationsverket. 
Hyresökningen för kommunens verksamhetslokaler blev lägre än budgeterat för året och verksamheterna kos-
tade mindre än planerat. Kommunen erhöll dessutom mer intäkter för bland annat barnomsorg och äldre-
omsorg. Färre elever i gymnasieverksamheten än budgeterat bidrog också till resultatet samt att den faktiska 
slutavräkningen för skatteintäkter blev mindre negativ än vad Sveriges kommuner och landsting deklarerade 
vid årets början. 
 
Av kommunens totala budgetöverskott är 84 procent av engångskaraktär. Det är skatteintäkten som grundas 
på slutavräkningen, oförutsedda anslaget, riktade statsbidrag från Migrationsverket, Kommuninvests utbetal-
ning av 2016 års resultat och lägre investeringstakt än planerat. 
 

  Utfall Utfall Utfall 

Indikatorer ÅR 2017 ÅR 2016 ÅR 2015 

Hur nöjda företagarna är med kommunens service (NKI, skala 1-100) Våren 2018 60 68 

Antal nystartade företag (Tillväxtanalys) 50 51 74 

Antal personer i försörjningsstöd (SCB)  580 530  524  

Antal hushåll i försörjningsstöd (SCB)  268 275  271  

  Utfall Utfall Utfall 

Indikatorer ÅR 2017 ÅR 2016 ÅR 2015 

Antal gästnätter 73 572  68 375  63 546  

Omsättning i besöksnäringen (TEM)     169 mkr 



9 

Kommunens investeringsutgifter under året var 29,0 mkr 
(67,2 procent av budgeterade investeringar om 43,2 mkr) och 
det är Samhällsbyggnadsförbundet som svarar för merparten 
av de investeringar som inte genomförts under planeringså-
ret. Samhällsbyggnadsförbundet har haft drygt 34,6 mkr av 
den totala investeringsbudgeten för kommunen, men 63,8 
procent har genomförts utifrån utgiftsperspektivet. 

Kommunen uppfyllde balanskravet 

Enligt kommunallagen ska kommunerna uppfylla balanskra-
vet. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. 
Grundregeln är att kommunen ska återställa ett underskott. 
Det betyder att överskott måste täcka ett underskott inom de 
närmaste tre åren. Vid ett underskott ska kommunfullmäktige 
besluta om en särskild åtgärdsplan. Det är bara om kommu-
nen har synnerliga skäl som kommunfullmäktige kan besluta 
att inte uppfylla kravet på att återställa underskottet. 
 
Balanskravsresultatet är årets resultat efter balanskravsju-
steringar och förändring av resultatutjämningsreserv. Ba-
lanskravsjusteringar är vissa realisationsvinster, vissa reali-
sationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och 
orealiserad återföring av förluster i värdepapper. Orealiserad 
betyder en förväntad vinst eller förlust, men som inte för-
verkligats så länge tillgången inte har sålts. 
 
Kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) är 7,0 mkr och 
avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med 
högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den 
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning, som överstiger: 
1. En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, 
eller 
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, 
om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförplik-
telser. 
 
Nora kommun kan avsätta medel till resultatutjämningsreserven med 6,5 mkr för året i och med att kommu-
nens resultat efter balanskravsjusteringen uppgår till 18,8 mkr. Det grundas på punkt 2 ovan. 
 

Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen en möjlighet att, under vissa förutsättningar, reservera delar av ett posi-
tivt 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. 

  

INVESTERINGAR BUDGET UTFALL AVVIKELSE 

IT-investeringar 2,8 mkr 2,7 mkr 0,1 mkr 

Inventarier 4,7 mkr 4,0 mkr 0,7 mkr 

Gata och vägar 8,8 mkr 6,3 mkr 2,5 mkr 

Park och idrott 0,9 mkr 0,2 mkr 0,7 mkr 

VA-verksamhet 25,9 mkr 15,7 mkr 10,2 mkr 

Återvinning 0,2 mkr 0,2 mkr 0,0 mkr 

SUMMA 43,2 mkr 29,0 mkr 14,2 mkr 

Balanskravsutredning ÅR 2017 

Årets resultat 18,8 mkr 

Avgår realisationsvinster 0,0 mkr 

Tillkommer/avgår justeringsposter 0,0 mkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18,8 mkr 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 mkr 

Årets balanskravsresultat 18,8 mkr 

Resultaträkning ÅR 2017 

Verksamhetens intäkter 140,4 Mkr 

Verksamhetens kostnader  -723,3 Mkr 

Jämförelsestörande poster 0,0 Mkr 

Avskrivningar -14,7 Mkr 

Verksamhetens nettokostnader -597,6 Mkr 

Skatteintäkter 614,5 Mkr 

Finansiella intäkter 3,0 Mkr 

Finansiella kostnader -1,1 Mkr 

Årets resultat 18,8 Mkr 

  
Eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen -25,0 Mkr 

2 % av skatter och bidrag 12,3 Mkr 

Resultatutjämningsreserven 6,5 Mkr 
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Nettokostnader, skatteintäkter och finansnetto 

Verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 97,2 procent, 
jämfört med 99,1 procent 2016. Det vill säga att skatteintäkterna och generella bidrag är högre än verksamhet-
ernas nettokostnader. Sammantaget ökade verksamheternas nettokostnader med 3,4 procent (19,5 mkr).  
 
Skatteintäkterna är beroende av löne- och sysselsättningsutvecklingen i hela landet. Staten utjämnar skillnaden 
mellan kommuner, vilket gör att kommunens skattekraft inte har så stor betydelse för kommunens skatteintäk-
ter i sin helhet. Det utjämningssystem som gäller garanterar alla kommuner 115,0 procent av medelskattekraf-
ten i landet. De kommuner som inte når upp till den nivån, bland andra Nora med en nivå på 91,4 procent, får 
inkomstutjämningsbidrag från staten.  
 
Noras skatteintäkter och generella statsbidrag var 614,5 mkr. Det innebar en ökning med 5,4 procent och i kro-
nor räknat med 31,3 mkr från 2016. Utfallet av skatteintäkter blev 5,1 mkr mer än kommunen budgeterat. I 
resultaträkningen ingår riktat statsbidrag om 6,8 mkr avseende stödet från staten gällande flyktingsituationen. 
 
Kommunens finansnetto, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, var 1,9 
mkr. De finansiella intäkterna består av utdelning från Kommuninvest, borgensavgifter och avkastning på lik-
vida medel. De finansiella kostnaderna består till största delen av räntekostnad på intjänade pensionsförmåner. 
 
Vid en översättning av nettokostnaden för kommunen relaterat till kommunens skattesats om 22:25 per hund-
ralapp fördelas skattesatsen på följandevis för 2017 års utfall. Det vill säga att av 9,35 kronor av Nora kommuns 
skattesats går till omsorgsverksamheten i kommunen. 
 

 

Eget kapital och soliditet 

Soliditeten är kommunens eget kapital i förhållande till totala tillgångar, och är ett mått på kommunens långsik-
tiga ekonomiska styrka. Lagen om kommunal redovisning innebär att kommunerna ska redovisa pensionsåta-
ganden enligt den så kallade blandmodellen. Det betyder att endast pensionsåtaganden intjänade från och 
med 1998 ska redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 ska inte 
bokföras som skuld i balansräkningen. I stället redovisas de som ansvarsförbindelse inom linjen. 
 
Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande ligger på 59,8 procent och med 
pensionsåtagandet (ansvarsförbindelsen) är soliditeten negativt med 6,4 procent. 
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Likviditet 

De likvida medlen, det vill säga de till-
gångar kommunen har i kassa och bank, 
uppgick vid årets slut till 115,8 mkr (86,0 
mkr 2016). Kommunen har inte placerat 
likvida medel under året på annat sätt 
än Bergslagens Sparbank. 

Pensionsåtaganden 

Den kommunala redovisningslagen pre-
ciserar hur man ska hantera de pen-
sionsåtaganden som anställda tjänat 
före 1998. Pensionsförmåner som intjä-
nats före 1998 ska redovisas som an-
svarsförbindelse. Pensionsförmåner från 
och med 1998 redovisas i resultaträkningen och skuldförs som avsättning i balansräkningen. Utbetalningen av 
pensionsförmåner redovisas som kostnad, oavsett när de intjänades. Noras pensionsutbetalningar i år blev 14,1 
mkr relaterat mot 10,2 mkr för 2016. För en del av pensionsförpliktelserna har kommunen gjort avsättningar i 
balansräkningen och en del i ansvarsförbindelsen, enligt blandmodellen. 

Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet till 716,7 mkr varav 90,0 mkr avser underborgen för deri-
vattransaktioner till Bergslagens Sparbank AB:s, Nordea Bank Finland Abp för NoraBostäder AB och Nora Fastig-
heter AB. Utnyttjad borgenslimit per den 31 december 2017 uppgick till 617,7 mkr. Utnyttjade borgenslimiter 
avser NoraBostäder AB 239,0 mkr, Nora Fastigheter AB 372,0 mkr, Samhällsbyggnadsförbundet 3,3 mkr, för-
lustansvar för egnahemslån 0,1 mkr samt tre föreningar 3,3 mkr. Outnyttjad borgenslimiter har NoraBostäder 
AB 1,0 mkr, Nora Fastigheter AB 8,0 mkr. 

Finansiella mål 

För att dels uppfylla balanskravet och dels uppnå 
en sund och långsiktig ekonomi ska följande finan-
siella mål eftersträvas: 

 Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 0,5 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag). Årets resultat på drygt 18,8 mkr innebär 3,07 
procent av skatteintäkter och statsbidrag, och därmed uppfylls detta finansiella mål. 

 Årets investeringar och amorteringar ska under treårsperioden finansieras av egna medel. Nora kom-
mun har inte lånat till årets investeringar och uppfyller därmed detta finansiella mål. 

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. Årets resultat innebär 
att verksamhetens nettokostnad är 97,2 procent av skatter och bidrag. 

Framtiden utifrån ekonomiskt perspektiv 
Källa: SKL ekonomirapport MakroNytt 2017 Nr 2 – daterad 2017-12-21 
 

Högkonjunktur 2017 och 2018 
Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som 
tidiga utfall och prognoser indikerat. Men konjunktu-
ren har ändå förstärkts markant och även 2018 kom-
mer att präglas av högkonjunktur. Den något svagare 
utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar 
eller lönesumman, Sveriges Kommuner och Lands-
tings (SKL) prognos innebär tvärtom en något starkare 
utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av 
det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under lop-
pet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock 

svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen. Ut-
vecklingen därefter är nu svår att prognostisera. SKL:s 
skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett anta-
gande om en relativt snar återgång till ett neutralt 
konjunkturläge. Det innebär en markant uppbroms-
ning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. 
Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbroms-
ningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går 
så står kommuner och landsting inom kort inför en 

  Utfall Utfall Utfall 
 ÅR 2017 ÅR 2016 ÅR 2015 

Kommunens finansiella resultatmål 3,07 % 1,43 % 0,38 % 
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mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande de-
mografiskt betingade behov och ett långsamt väx-
ande skatteunderlag. 
 

Svagare tillväxt 2017 men starkare sysselsättnings-
ökning 
Tillväxttakten blev något lägre än väntat tredje kvar-
talet 2017. De två första kvartalen reviderades också 
ned något. Framförallt var det nettoexporten, som 
under andra halvan av 2016 gav ett starkt positivt bi-
drag, som drog ned tillväxttakten under 2017. 
 
Den höga investeringstakten har dämpats något, vil-
ket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med 
förväntningarna. Bostadsbyggandet är nu på en så 
hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare. En 
begränsande faktor är de tilltagande svårigheterna 
att få tag på lämplig arbetskraft. Hittills har byggföre-
tagen delvis löst behoven med hjälp av företag och 
arbetstagare från andra europeiska länder. Om till-
växten i Europa tar bättre fart, vilket många förväntar 
sig, så kommer konkurrensen om den arbetskraften 
att hårdna. 
 
Trots den svagare investeringstakten är det ändå just 
investeringarna som är den komponent i försörjnings-
balansen som växer snabbast under åren 2016 till 
2018. Därutöver bidrar både hushållens och offentliga 
sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Där-
emot blir draghjälpen från utlandet inte heller framö-
ver särskilt stor. Den snabbare tillväxt som nu förvän-
tas i Europa är ändå relativt måttlig. SKL räknar med 
att BNP växer med 2,6 procent både i år och nästa år, 
dvs. något långsammare än under 2016. 
 
Det är dock inte BNP-utvecklingen som är viktigast för 
skatteunderlaget, utan antalet arbetade timmar och 
lönesumman i hela ekonomin. Den fortsatt positiva 
utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsätt-
ningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt 
snabb takt nästa år. 
 
Under 2017 har det positiva arbetsmarknadsgapet 
successivt utökats och högkonjunkturen därmed sta-
biliserats. SKL:s prognos sträcker sig till slutet av 
2018, den antagna utvecklingen därefter följer av att 
SKL ansluter till den konjunkturneutrala nivån vid slu-
tet av 2019. Hur det faktiskt blir är det svårt att nu ha 
någon uppfattning om. Ett långsammare förlopp 
skulle innebära att försvagningen av skatteunderlags-
utvecklingen 2019 delvis skjuts framåt. 
 
Arbetslösheten pressas tillbaka och når under 2018 
ner mot 6,2 procent. Det kommer att vara svårt att nå 
lägre utan att arbetslösheten bland utrikes födda och 
personer som saknar utbildning minskar markant. Ar-
betslösheten för födda i Sverige eller våra grannlän-
der är redan så låg att det är svårt att nå lägre. 

 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge be-
räknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De ge-
nomsnittliga timlöneökningarna håller sig under och 
närmar sig den nivå (3,4 procent) som är förenlig med 
2 procents inflation. I tidigare högkonjunkturer har 
ökningstalen markant överstigit den nivån. Tolvmåna-
derstalen för konsumentprisindex med fast ränta 
(KPIF) har tillfälligt nått över 2 procent, men en star-
kare krona gör att inflationen pressas tillbaka under 
nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att 
Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa 
höst. 
 
Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 
2020 innebär att BNP, sysselsättning och skatteun-
derlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen 
begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt som antalet 
arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar nå-
got.  
 

Klen skatteunderlagstillväxt när konjunkturen nor-
maliseras 
Under 2016 växte skatteunderlaget i snabb takt med 
stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättnings-
tillväxt och kraftigt positiv balansering av inkomstin-
dexerade pensioner. Sverige befinner sig i en högkon-
junktur som väntas bestå även nästa år. Utvecklingen 
är fortfarande stark men arbetskraftsbrist utgör en 
tilltagande hämsko. 
 
När antalet arbetade timmar ökar mycket så gör 
också det reala skatteunderlaget det och vice versa. 
Efter 2016 års snabba ökning avtar det reala skatte-
underlagets ökningstakt på grund av den allt svagare 
timutvecklingen. Situationen för kommunsektorns del 
blir särskilt problematisk av att befolkningen och be-
hoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 
snabb takt. 
 

Statens finanser fortsatt starka 
SKL förväntar sig ett lika stort överskott i den offent-
liga sektorns sparande i år som föregående år, dvs. 
1,2 procent av BNP. SKL förutser emellertid att över-
skottet blir lägre 2018, vilket beror på att SKL räknar 
med de förslag som lades i Budgetpropositionen för 
2018 som försvagar sparandet med 40 miljarder kro-
nor. Utgiftskvoten, dvs. utgifter i relation till BNP, lig-
ger kvar på samma nivå 2018 som i år trots stora ut-
giftssatsningar. Förklaringen är delvis att BNP ökar re-
lativt snabbt samt att de migrationsrelaterade utgif-
terna börjar minska. Inkomstkvoten faller däremot 
2018, bland annat till följd av skattesänkningar till 
pensionärer. 
 
Inkomst- och utgiftskvoten utvecklas i SKL:s beräk-
ningar i samma takt 2019–2021, vilket innebär att 
sparandet blir ca 0,7 procent av BNP perioden ut. 
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Från och med 2019 antar SKL ett oförändrat välfärds-
åtagande. Det innebär att ersättningsgraden i transfe-
reringssystemen bibehålls och att den kommunala 
konsumtionen utvecklas i takt med demografin och 
en trend på 0,6 procent. SKL tar emellertid också hän-
syn till att kostnaderna för flyktingmottagandet mins-
kar 2017–2020, vilket dämpar volymutvecklingen 
dessa år. Med dessa utgångspunkter uppstår ett gap 
mellan utvecklingen av utgifterna och inkomsterna. 
 
För att kommunsektorn ska uppnå ett resultat på 1 
procent av skatter och bidrag har SKL beräkningstek-
niskt antagit att kommunalskatten höjs med 2,41 kr 
fram till 2021 jämfört med dagens nivå. Det motsva-
rar 53 mdr kr i dagens penningvärde. 
 
Det ska inte ses som en prognos, utan ett sätt att illu-
strera gapet mellan skatteunderlaget och kostna-
derna. I verkligheten kommer anpassningen ske ge-
nom en kombination av effektiviseringar, ompriorite-
ringar, skattehöjningar, höjda statsbidrag och försäm-
rat ekonomiskt resultat. 
 

Nora kommuns framtid ur ett ekonomiskt perspektiv 
Nora kommuns kommunfullmäktige beslutade, 2017-
12-13, i samband med antagande av budgetramför-
ändringar för åren 2018-2020 om ett effektivise-
ringsuppdrag på drygt 15 mkr med full effekt verk-
samhetsåret 2019. Det handlar om 2,5 procent av 

kommunens nettokostnad, vilket motsvarar en skat-
tehöjning på 69 öre. Anledningen till att kommunen 
behöver effektivisera är för att skapa utrymme för in-
vesteringar i ny högstadieskola och utöka antal sär-
skilda boendeplatser samt trygghetsboende i kommu-
nen. En annan anledning är också att kommunen be-
höver förbättra likviditeten för att finansiera med 
egna medel och underlätta att låna för nämnda inve-
steringar och framtida investeringar. För att skapa 
denna långsiktighet behöver kommunens resultatmål 
vara lägst 1,5 procent av skatter och bidrag varje år 
framöver. 
 
Kommunen står inför stora investeringsbehov framö-
ver som tidigare nämnts vilket innebär att kommunen 
behöver öka sitt lånebehov, även ur koncernperspek-
tivet. Det innebär ökade driftkostnader för lokalkost-
nad och inventarier samt utökat personalbehov inom 
särskilda boende i och med att kommunen planerar 
för flera boendeplatser. 
 
Som Sveriges Kommuner och Landsting deklarerar 
ovan så behöver också Nora kommun anpassa ”kosty-
men” genom en kombination av effektiviseringar, 
omprioriteringar, skattehöjningar, förhoppningsvis 
höjda statsbidrag och försämrat ekonomiskt resultat 
de närmaste åren. 
 

Personal- och hälsobokslut 
Den personalekonomiska redovisningen syftar till att lyfta fram personalfrågorna som ett komplement till den 
traditionella årsredovisningen. Informationen används dels inom kommunen för att göra jämförelser med den 
egna verksamheten och dels med övriga verksamheter. Därutöver används uppgifterna för jämförelse med öv-
riga kommuner i landet., 

Antal anställda 

Kommunen hade i december 745 tillsvidareanställda, varav 646 kvinnor och 99 män. Omräknat till heltid mot-
svarar det 687 personer, fördelat på 591 kvinnor och 96 män. Jämfört med 2016 är det en ökning med fem per-
soner medan antalet årsarbetare ökade med fyra. Till detta tillkommer sju PAN-anställda (personlig assistans) 
vilket är en minskning med 29 personer jämfört med 2016. Anledningen är att kommunen tillämpar PAN-avta-
let på ett annat sätt i år. Den nya tillämpningen innebär att endast anhöriga ska vara anställda enligt PAN-avta-
let. Under året tillsvidareanställdes två personer på grund av konverteringsregeln.  
 
 Anställda Fördelning Årsarbetare Snittålder 

Verksamhetsindelning K M Totalt K M Totalt K M Totalt K M Totalt 

Kommunchef - Verksamhetschef 1  3 4 0,1 % 0,4 % 0,5 % 1 3 4 60 år 53 år 55 år 

Stöd och service 52  20 72 7,0 % 2,7 % 9,7 % 48 20 68 49 år 49 år 49 år 

Tillväxt och utveckling 15  4 19 2,0 % 0,5 % 2,6 % 15 4 19 48 år 53 år 49 år 

Omsorgen 359  28 387 48,2 % 3,8 % 51,9 % 317 27 344 49 år 47 år 48 år 

Förskolan - Skolan 219  44 263 29,4 % 5,9 % 35,3 % 210 42 252 48 år 47 år 48 år 

TOTALT 646  99 745 86,7 % 13,3 % 100,0 % 591 96 687 48 år 47 år 48 år 

 
I genomsnitt har kommunen haft 72 visstidsanställda medarbetare, 
vilket motsvarar 63 årsarbetare. Det är en ökning med fyra årsarbe-
tare i jämförelse med 2016. Sammanställningen inkluderar vikariat 
och allmän visstidsanställning. 

Månadsanställda  
i genomsnitt per månad 

ÅR 2017 ÅR 2016 

Antal personer  72  69 

Antal årsarbetare  64  59  
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Antalet timanställda medarbetare per månad har varit 343 personer 
eller 99 årsarbetare. Det är en ökning med fyra årsarbetare i jämfö-
relse med 2016. Antalet personer har däremot minskat med sju per-
soner vilket beror på att det varit brist på vikarier under året och det 
i sin tur har resulterat i att befintliga vikarier arbetat fler timmar. 
 
Ett led i kommunens personalpolitik är att minska antalet timanställ-
ningar, eftersom detta är en oattraktiv anställningsform. Kommunen 
arbetar aktivt med att öka sysselsättningsgraden för redan anställda. 
 
Inom många av kommunens yrkeskategorier blir konkurrensen om arbetskraften hårdare och kommunen får 
svårare att rekrytera till exempel lärare, förskollärare, socialsekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor. 
Kommunen tog på grund av detta fram en rekryteringsstrategi under 2016 och har påbörjat ett arbete med att 
utarbeta en kompetensförsörjningsplan.  

Sysselsättningsgrader 

Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i kommunen är oförändrad sedan 2016 och ligger på 92 
procent. Männens snitt ligger på 97 procent och kvinnornas på 91 procent. 
 
 100 % 90-99 % 80-89 % 75-79 % 25-74 % 

Sysselsättningsgrad  K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot 

År 2016 383  92 475 47 1 48 66 3 69 88 2 90 55 3 58 

År 2017 387  88 475 49 1 50 72 4 76 91 3 94 47 3 50 

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

Ålders- och könsfördelning 

Av kommunens tillsvidareanställda är 87 procent kvinnor (2016-86 procent) och 13 procent män (2016-14 pro-
cent). Antalet anställda i åldersgrupperna upp till 29 år är oförändrad sedan förra året. Åldersgruppen 30-39 år 
har minskat med 6 personer. Åldersgruppen 40-49 år har ökat med 13 personer. Åldersgruppen 50-59 år har 
minskat med 5 personer och åldersgruppen 60 år och äldre har ökat med 3 personer. Medelåldern i kommunen 
är 48 år. 
 
Ålders- och könsfördelning ÅR 2017     ÅR 2016     Förändring 

Åldersintervall K M Totalt K M Totalt K M Totalt 

Tom 29 år 53  8  61  53  8  61  0  0  0  

30-39 år 121  15  136  124  18  142  -3  -3  -6  

40-49 år 176  34  210  167  30  197  9  4  13  

50-59 år 196  28  224  198  31  229  -2  -3  -5  

60 år - 100  14  114  97  14  111  3  0  3  

TOTALT 646  99  745  639  101  740  7  -2  5  

  

Timanställda vikarier  
i genomsnitt per månad 

ÅR 2017 ÅR 2016 

Antal personer 343  350  

Antal årsarbetare 98,67  94,67  

Antal timmar 16 265  15 648  

  Tillsvidare Månads Tim 

  anställda anställda anställda 

År 2016 64 % 6 % 30 % 

År 2017 64 % 6 % 30 % 
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Pensioner 

Fram till år 2022 kommer 100 tillsvidareanställda medarbetare att uppnå 65 års ålder, bl.a. sju barnskötare, tio 
förskollärare, 17 lärare, 26 undersköterskor, tre vårdare och fyra vårdbiträden. 

Personalomsättning 

Under januari till och med december 2017 
avslutade totalt 89 personer sin anställning i 
Nora kommun. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron 
under året blev 6,5 pro-
cent, jämfört med 6,4 pro-
cent år 2016. Av den to-
tala sjukfrånvaron ut-
gjorde 63,0 procent kort-
tidsfrånvaro (sjukfrånvaro 
upp till 60 dagar), vilket är 
en minskning från föregå-
ende år med 3,4 procent. 
Långtidsfrånvaron har däremot ökat, från att ha utgjort 33,6 procent av den totala sjukfrånvaron år 2016, till 
37,0 procent år 2017.  

Arbetsmiljö och utbildning 

Utbildning 
Varje år genomförs utbildningar i hjärt- och lungräddning samt grundläggande brandskydd. Utbildningarna vän-
der sig till all personal och tanken är att påfyllnad av kunskaper i dessa områden ska ske ungefär vart femte år. 
Vissa av utbildningarna har varit riktade mot vård, administration eller barn- och ungdom medan andra har va-
rit av generell natur och riktat sig till ”alla”. 
 
Chefer och skyddsombud inom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har erbjudits intern endagsutbildning i 
praktisk arbetsmiljö vid tre tillfällen under året. 
 
För ett par år sedan utbildade kommunen 24 instruktörer i förflyttningsteknik. I samarbete med dessa ansvarar 
Kommunrehabiliteringen nu för att regelbundet utbilda sina kollegor i säker förflyttningsteknik inom äldre-
omsorgen och i hemtjänsten. Inom barnomsorgen har samtliga förskolor fått en grundläggande teoretisk och 
praktisk utbildning i ergonomi. Syftet är att antalet skador och tillhörande sjukskrivningar ska minska över tid. 
 
Stresshanteringskurser har erbjudits vid två tillfällen under året. Utbildningen bygger på KBT och ACT som står 
för Kognitiv Beteendeterapi och Acceptance Commitment Therapy. I arbetslivet står T för Training. Metoden är 
brett tillämpbar och kan användas för att bli bättre på att hantera till exempel stress, tinnitus och ångest, eller 
för att stärka relationer inom arbetslaget. 
 
Teamutveckling har skett under ett antal tillfällen inom både vården och förskolan. 
 

Friskvårdskuponger 
Kommunen erbjuder sina anställda ett friskvårdsbidrag om 1 000 kr/år att användas enligt Skattemyndighetens 
förteckning över godkända aktiviteter för att förebygga och stärka personalens hälsa och välbefinnande. 
 
Totalt har 950 personer erbjudits friskvårdsbidraget och av dessa har 544 använt sig av möjligheten vilket mots-
varar 54,9 procent av personalen. Detta är en minskning av antalet användare med 40 personal vilket motsva-
rar en minskning om ca 5 procent.  

  ÅR 2017     ÅR 2016     

På grund av: K M Totalt K M Totalt 

Ålderspension 13 4 17 16 1 17 

Egen uppsägning 50 8 58 36 13 49 

Annan anledning 11 1 12 7 0 7 

Arbetsbrist 1 0 1 0 0 0 

Avliden 1 0 1 1 0 1 

TOTALT 76 13 89 60 14 74 

Sjukfrånvaro ÅR 2017 ÅR 2016 

Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid 6,5 6,4  

Summa tid med långtidsfrånvaro (> 60 dagar)/total sjukfrånvaro 37,0 33,6  

Summa tid med korttidsfrånvaro (< 60 dagar)/total sjukfrånvaro 63,0 66,4  

Total sjukfrånvaro kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid 6,9 7,0  

Total sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid 4,2 3,5  

Total sjukfrånvaro t.o.m. 29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 5,2 7,8  

Total sjukfrånvaro 30-49 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 6,2 6,0  

Total sjukfrånvaro fr.o.m. 50 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 6,9 6,6  
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Personalföreningen 

Personalföreningen har ca 470 medlemmar. Föreningen erbjöd en mängd aktiviteter, bland annat vattengym-
nastik, cykelutflykt, teater, badminton, bussutflykter samt Kommunflåset. 

Arbetsskador och tillbud  

Under året har 26 arbetsskadeanmälningar inkommit till personalavdelningen. Majoriteten av arbetsskadorna 
avsåg olycksfall så som snubbel- och halkolyckor och liknande. Det förekommer också arbetsskador gällande 
utfall från brukare, barn på förskolan och elever i skolan som slår mot personal samt en arbetsskada där en an-
ställd förlorat ett finger i en maskin i ett av kommunens kök. 
 
Utöver arbetsskadeanmälningarna har 29 tillbudsrapporter inkommit till personalavdelningen. Det gäller bland 
annat stress då vikarier inte kunnat tillsättas, fysisk arbetsmiljö kopplat till luft, halkrisk samt aggressivt bete-
ende hos brukare och elever. 
 
I chefernas arbetsmiljöansvar ingår att analysera arbetsskadorna och tillbuden och dessa tas upp på arbets-
platsträffar tillsammans med medarbetarna för att förbygga framtida olycksfall. 
 

Definitioner 
Tillsvidareanställd: Personal vars anställning inte är tidsbegränsad 
Visstidsanställd: Anställning för en förutbestämd, tidsbegränsad period 
Antal anställda: Tillsvidareanställda personer med månadsanställning vid mättillfället 
Antal deltidsanställda: Personer med månadsanställning som har en fastställd arbetstid 
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden: Den totala sjukfrånvaron i procent av den ordinarie arbetstiden för samtliga an-
ställda, inklusive timavlönade under mätperioden 
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

    KONCERNEN KOMMUNEN 

RESULTATRÄKNING   År 2017 År 2016 År 2017 År 2016 

     Intäkter Not 1 188 705 tkr 191 714 tkr 140 448 tkr 140 800 tkr 

     Kostnader Not 2 -736 764 tkr -724 860 tkr -723 314 tkr -710 073 tkr 

     Jämförelsestörande poster Not 3 0 tkr 4 336 tkr 0 tkr 4 336 tkr 

     Avskrivningar och nedskrivningar Not 4 -36 601 tkr -39 674 tkr -14 706 tkr -13 143 tkr 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -584 660 tkr -568 484 tkr -597 572 tkr -578 080 tkr 

        
     Skatteintäkter Not 5 475 910 tkr 447 765 tkr 475 910 tkr 447 765 tkr 

     Generella statsbidrag och utjämning Not 6 138 591 tkr 135 420 tkr 138 591 tkr 135 420 tkr 

     Finansiella intäkter Not 7 959 tkr 1 175 tkr 2 997 tkr 3 699 tkr 

     Finansiella kostnader Not 8 -10 440 tkr -9 497 tkr -1 069 tkr -463 tkr 

ÅRETS RESULTAT (förändring av eget kapital) Not 9 20 360 tkr 6 379 tkr 18 857 tkr 8 341 tkr 

Kassaflödesanalys 

    KONCERNEN KOMMUNEN 

KASSAFLÖDESANALYS   År 2017 År 2016 År 2017 År 2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        
     Årets resultat  20 360 tkr 6 379 tkr 18 857 tkr 8 341 tkr 

     Avskrivningar  36 601 tkr 39 674 tkr 14 706 tkr 13 143 tkr 

     Övriga ej likviditetspåverkande poster Not 10 8 019 tkr 7 207 tkr 7 538 tkr 8 379 tkr 

    64 980 tkr 53 260 tkr 41 101 tkr 29 863 tkr 

     Minskning/Ökning varulager  620 tkr -3 121 tkr 620 tkr -3 121 tkr 

     Minskning/Ökning kundfordringar  -3 056 tkr 736 tkr -979 tkr 3 502 tkr 

     Minskning/Ökning övriga kortfristiga fordringar  34 206 tkr -19 733 tkr 31 679 tkr -22 425 tkr 

     Minskning/Ökning leverantörsskulder  -5 474 tkr 4 164 tkr -2 453 tkr 5 226 tkr 

     Minskning/Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder  -14 255 tkr 10 697 tkr -11 678 tkr 4 703 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN   77 021 tkr 46 003 tkr 58 290 tkr 17 748 tkr 

        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN        
     Investeringar i materiella anläggningstillgångar Not 11 -45 591 tkr -93 329 tkr -29 034 tkr -32 933 tkr 

     Sålda materiella anläggningstillgångar  2 988 tkr 789 tkr 510 tkr 6 tkr 

     Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Not 12 -42 tkr - -42 tkr - 

     Amortering av finansiella anläggningstillgångar  151 tkr 1 647 tkr 115 tkr 1 624 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -42 494 tkr -90 893 tkr -28 451 tkr -31 303 tkr 

        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        
     Erhållen utdelning  - - - - 

     Upptagna lån    50 000 tkr - - 

     Amortering av skuld  - - - - 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     50 000 tkr     

        
ÅRETS KASSAFLÖDE   34 527 tkr 5 110 tkr 29 839 tkr -13 555 tkr 

        
Likvida medel vid årets början  117 109 tkr 111 999 tkr 85 955 tkr 99 510 tkr 

Likvida medel vid årets slut   151 636 tkr 117 109 tkr 115 794 tkr 85 955 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. 
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Balansräkning 

    KONCERNEN KOMMUNEN 

BALANSRÄKNING   År 2017 År 2016 År 2017 År 2016 

TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
 Materiella anläggningstillgångar        
  Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 13 722 290 tkr 690 226 tkr 144 398 tkr 137 041 tkr 

  Maskiner och inventarier Not 14 25 367 tkr 22 721 tkr 22 732 tkr 20 267 tkr 

  Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 15 259 tkr 289 tkr 259 tkr 289 tkr 

  Pågående investeringar Not 16 2 212 tkr 35 381 tkr 321 tkr 604 tkr 

 Finansiella anläggningstillgångar Not 17 11 180 tkr 6 464 tkr 67 503 tkr 62 751 tkr 

Summa anläggningstillgångar   761 308 tkr 755 081 tkr 235 213 tkr 220 952 tkr 

        
Omsättningstillgångar        
 Förråd mm  4 811 tkr 5 431 tkr 4 811 tkr 5 431 tkr 

 Fordringar Not 18 42 858 tkr 74 008 tkr 33 922 tkr 64 622 tkr 

 Likvida medel Not 19 151 636 tkr 117 109 tkr 115 794 tkr 85 955 tkr 

Summa omsättningstillgångar   199 305 tkr 196 548 tkr 154 527 tkr 156 008 tkr 

        
SUMMA TILLGÅNGAR   960 613 tkr 951 629 tkr 389 740 tkr 376 960 tkr 

        
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        
Eget kapital Not 20       
  Årets resultat  20 360 tkr 6 379 tkr 18 857 tkr 8 341 tkr 

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

  Övrigt eget kapital  159 784 tkr 148 664 tkr 207 283 tkr 194 117 tkr 

Summa eget kapital   187 144 tkr 162 043 tkr 233 140 tkr 209 458 tkr 

        
Avsättningar        
  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 21 53 104 tkr 49 875 tkr 53 104 tkr 49 875 tkr 

  Andra avsättningar  983 tkr 600 tkr - - 

Skulder        
  Långfristiga skulder  591 000 tkr 591 000 tkr - - 

  Kortfristiga skulder Not 22 128 382 tkr 148 111 tkr 103 496 tkr 117 627 tkr 

Summa avsättningar och skulder   773 469 tkr 789 586 tkr 156 600 tkr 167 502 tkr 

        
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   960 613 tkr 951 629 tkr 389 740 tkr 376 960 tkr 

        
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER        
Panter och därmed jämförliga säkerheter   -    -    -    -   

Ansvarsförbindelser        
 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland        
 skulder och avsättningar  Not 23 258 122 tkr 268 045 tkr 258 122 tkr 268 045 tkr 

Övriga ansvarsförbindelser  172 tkr 172 tkr - - 

 Borgensåtaganden Not 24 6 704 tkr 7 017 tkr 617 704 tkr 618 017 tkr 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter År 2017 År 2016 

Kommunen    

Försäljningsintäkter 3 155 tkr 2 418 tkr 

Taxor och avgifter 21 686 tkr 20 640 tkr 

Hyror och arrenden 11 991 tkr 11 415 tkr 

Statliga driftbidrag 90 583 tkr 86 113 tkr 

EU-bidrag 119 tkr 119 tkr 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 3 053 tkr 4 204 tkr 

Ersättning från Försäkringskassan 7 311 tkr 8 428 tkr 

Övriga intäkter 2 550 tkr 7 463 tkr 

SUMMA 140 448 tkr 140 800 tkr 
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Not 2 Verksamhetens kostnader År 2017 År 2016 

Kommunen    

Löner och sociala avgifter 404 215 tkr 381 912 tkr 

Pensionskostnader 30 775 tkr 31 400 tkr 

Köp av verksamhet 152 236 tkr 154 267 tkr 

Lokal- och markhyra 52 942 tkr 49 152 tkr 

Bränsle, energi, vatten, övriga fastighetskostnader 3 831 tkr 3 703 tkr 

Lämnade bidrag 16 421 tkr 20 718 tkr 

Telefon, ADB, porto 7 596 tkr 6 810 tkr 

Livsmedelskostnader 11 096 tkr 10 920 tkr 

Övriga kostnader 44 202 tkr 51 191 tkr 

SUMMA 723 314 tkr 710 073 tkr 
    

Not 3 Jämförelsestörande poster År 2017 År 2016 

Kommunen och koncernen    

Återbetalning pensionskostnader från ÄDEL-reformen - 4 336 tkr 

SUMMA   4 336 tkr 
    

Not 4 Avskrivningar År 2017 År 2016 

Kommunen    

Verksamhetsfastigheter 226 tkr 352 tkr 

Fastigheter för affärsverksamhet 2 649 tkr 2 050 tkr 

Publika fastigheter 4 228 tkr 3 245 tkr 

Fastigheter för annan verksamhet 490 tkr 299 tkr 

Maskiner och inventarier 7 055 tkr 7 150 tkr 

Förbättringsutgift förhyrd fastighet 58 tkr 47 tkr 

SUMMA 14 706 tkr 13 143 tkr 
    

Not 5 Skatteintäkter År 2017 År 2016 

Kommunen    

Preliminär kommunalskatt 477 079 tkr 449 925 tkr 

Prognos slutavräkning innevarande års skatteintäkter -2 172 tkr -2 152 tkr 

Slutavräkning föregående års skatteintäkter    1 003 tkr -8 tkr 

SUMMA 475 910 tkr 447 765 tkr 
    

Not 6 Generella statsbidrag  År 2017 År 2016 

Kommunen    

Inkomstutjämningsbidrag 105 257 tkr 92 693 tkr 

Kostnadsutjämningsbidrag -2 701 tkr 3 617 tkr 

Regleringsbidrag -104 tkr -358 tkr 

Kommunal fastighetsavgift 20 717 tkr 20 120 tkr 

Bidrag för LSS-utjämning 8 615 tkr 9 724 tkr 

Statsbidrag för flyktingmottagning 6 807 tkr 9 624 tkr 

SUMMA 138 591 tkr 135 420 tkr 
    

Not 7 Finansiella intäkter År 2017 År 2016 

Kommunen    

Räntor på likvida medel 21 tkr 110 tkr 

Räntor på reversfordringar 907 tkr 1 031 tkr 

Övriga finansiella intäkter 2 069 tkr 2 558 tkr 

SUMMA 2 997 tkr 3 699 tkr 
    

Not 8 Finansiella kostnader År 2017 År 2016 

Kommunen    

Räntor på anläggningslån o övrigt 6 tkr 27 tkr 

Ränta på pensionsavsättningar 1 063 tkr 436 tkr 

SUMMA 1 069 tkr 463 tkr 
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Not 9 Kommunallagens balanskrav År 2017 År 2016 

Kommunen    

Årets resultat enligt resultaträkning 18 857 tkr 8 341 tkr 

 -avgår realisationsvinster - -6 tkr 

Justerat resultat 18 857 tkr 8 335 tkr 
    

Not 10 Ej likviditetspåverkande poster År 2017 År 2016 

Kommunen    

Av- och nedskrivningar 4 309 tkr 5 245 tkr 

Avsatt till pensioner 3 229 tkr 4 301 tkr 

Övriga avsättningar - -1 161 tkr 

Realisationsvinster/Förluster - -6 tkr 

SUMMA 7 538 tkr 8 379 tkr 
    

Not 11 Investering i anläggningstillgångar År 2017 År 2016 

Koncernen    

Nora Kommun 29 034 tkr 32 933 tkr 

NoraBostäder AB 8 628 tkr 23 604 tkr 

Nora Fastigheter AB 7 929 tkr 36 792 tkr 

Koncernmässig överlåtelse - - 

SUMMA 45 591 tkr 93 329 tkr 

Kommunen    

Investering i mark, byggnader och teknisk anläggning 21 331 tkr 28 780 tkr 

Investering i maskiner och inventarier 7 986 tkr 7 139 tkr 

Förändringar i pågående investeringar -283 tkr -2 986 tkr 

Påverkan på likvida medel finansiering 29 034 tkr 32 933 tkr 
    

Not 12 Investering i finansiella tillgångar År 2017 År 2016 

Kommunen    

Aktier i Inera AB -42 tkr - 

SUMMA -42 tkr   
    

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar År 2017 År 2016 

Koncernen    

Bokförda värden:    

Nora kommun 144 398 tkr 137 041 tkr 

NoraBostäder AB 253 335 tkr 252 256 tkr 

Nora Fastigheter AB 363 254 tkr 339 626 tkr 

Koncernmässig justering -38 697 tkr -38 697 tkr 

SUMMA 722 290 tkr 690 226 tkr 
    

Kommunen    

Ack anskaffningsvärden    

Vid årets början 240 048 tkr 216 036 tkr 

Nyanskaffningar 21 331 tkr 28 780 tkr 

Omklassificering -3 149 tkr -671 tkr 

Avyttringar/utrangeringar -4 804 tkr -4 097 tkr 

Vid årets slut 253 426 tkr 240 048 tkr 
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Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar År 2017 År 2016 

Ackumulerad avskrivningar/nedskrivning    

Vid årets början -103 007 tkr -97 061 tkr 

Årets avskrivningar enl. plan -7 593 tkr -5 946 tkr 

Omklassificering 1 572 tkr - 

Avyttringar/utrangeringar - - 

Vid årets slut -109 028 tkr -103 007 tkr 
    

BOKFÖRT VÄRDE 31 DEC 144 398 tkr 137 041 tkr 
    

Bokfört värde fördelat per fastighetskategori:    

Verksamhetsfastigheter 2 991 tkr 3 569 tkr 

Fastigheter för affärsverksamhet 58 512 tkr 45 595 tkr 

Publika fastigheter 76 590 tkr 77 896 tkr 

Fastigheter för annan verksamhet 4 586 tkr 3 458 tkr 

Exploateringsmark 1 719 tkr 6 523 tkr 

SUMMA 144 398 tkr 137 041 tkr 
    

Not 14 Maskiner och inventarier År 2017 År 2016 

Koncernen    

Bokförda värden:    

Nora kommun 22 732 tkr 20 267 tkr 

NoraBostäder AB 643 tkr 956 tkr 

Nora Fastigheter AB 1 992 tkr 1 498 tkr 

SUMMA 25 367 tkr 22 721 tkr 
    

Kommunen    

Ack anskaffningsvärden    

Vid årets början 81 620 tkr 79 462 tkr 

Nyanskaffningar 7 986 tkr 7 023 tkr 

Omklassificering 3 099 tkr - 

Avyttringar/utrangeringar -3 522 tkr -4 865 tkr 

Vid årets slut 89 183 tkr 81 620 tkr 
    

Ack avskrivningar    

Vid årets början -61 353 tkr -59 068 tkr 

Årets avskrivningar enligt plan -7 055 tkr -7 150 tkr 

Omklassificering -1 550 tkr - 

Avyttringar/utrangeringar 3 507 tkr 4 865 tkr 

Vid årets slut -66 451 tkr -61 353 tkr 
    

BOKFÖRT VÄRDE 31 DEC 22 732 tkr 20 267 tkr 
    

Not 15 Förbättringsutgifter på annans fastighet År 2017 År 2016 

Kommunen    

Ack anskaffningsvärden    

Vid årets början 6 745 tkr 6 629 tkr 

Omklassificering 50 tkr - 

Nyanskaffningar   116 tkr 

Vid årets slut 6 795 tkr 6 745 tkr 
    

Ack avskrivningar    

Vid årets början -6 456 tkr -6 409 tkr 

Omklassificering -22 tkr - 

Årets avskrivningar enligt plan -58 tkr -47 tkr 

Vid årets slut -6 536 tkr -6 456 tkr 
    

BOKFÖRT VÄRDE 31 DEC 259 tkr 289 tkr 
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Not 16 Pågående investeringar År 2017 År 2016 

Koncernen    

Bokförda värden:    

Nora kommun 321 tkr 604 tkr 

NoraBostäder AB 1 241 tkr 2 106 tkr 

Nora Fastigheter AB 650 tkr 32 671 tkr 

SUMMA 2 212 tkr 35 381 tkr 
    

Ingående balans 35 381 tkr 37 933 tkr 

Under året nedlagda kostnader 13 594 tkr 59 982 tkr 

Under året genomförda omfördelningar -46 763 tkr -62 534 tkr 

Utgående balans 2 212 tkr 35 381 tkr 
    

Kommunen    

Ingående balans 604 tkr 4 067 tkr 

Under året nedlagda kostnader 76 tkr 361 tkr 

Under året genomförda omfördelningar -359 tkr -3 824 tkr 

Utgående balans 321 tkr 604 tkr 
    

Not 17 Finansiella anläggningstillgång År 2017 År 2016 

Kommunen    

Aktier    

Nora Rådhus AB 200 tkr 200 tkr 

NoraBostäder AB 31 883 tkr 31 883 tkr 

Nora Fastigheter AB 24 460 tkr 24 460 tkr 

Ina AB 42 tkr - 

Kommentus Gruppen AB 1 tkr 1 tkr 

Andelar     

Kommuninvest i Sverige AB 9 317 tkr 4 492 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 

DELSUMMA 65 998 tkr 61 131 tkr 

Lån till:    

Kommuninvest Förlagslån 1 300 tkr 1 300 tkr 

Nerikes Brandkår 5 tkr 20 tkr 

Gyttorps Ridklubb 200 tkr 300 tkr 

SUMMA 67 503 tkr 62 751 tkr 
    

Not 18 Kortfristiga fordringar År 2017 År 2016 

Kommunen    

Kundfordringar 2 808 tkr 1 829 tkr 

Statsbidragsfordringar 644 tkr 24 123 tkr 

Fastighetsavgift 12 168 tkr 11 390 tkr 

Fordran avseende särskild momskompensation 8 724 tkr 13 959 tkr 

Interimsfordringar 9 377 tkr 7 489 tkr 

Samhällsbyggnad Bergslagen - 2 437 tkr 

Övrigt 201 tkr 3 395 tkr 

SUMMA 33 922 tkr 64 622 tkr 
    

Not 19 Likvida medel År 2017 År 2016 

Kommunen    

Kassa 13 tkr 22 tkr 

Bank 115 781 tkr 85 933 tkr 

SUMMA 115 794 tkr 85 955 tkr 
    

Beviljad checkkredit 27 000 tkr 27 000 tkr 
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Not 20 Eget kapital År 2017 År 2016 

Koncernen    

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 162 043 tkr 155 664 tkr 

Uppskrivning av andelar Kommuninvest i Nora kommun 4 825 tkr  

Fusionsförlust i Nora Bostäder AB -84 tkr - 

Årets resultat 20 360 tkr 6 379 tkr 

SUMMA 187 144 tkr 162 043 tkr 
    

Kommunen    

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 209 458 tkr 201 117 tkr 

Uppskrivning av andelar Kommuninvest i Nora kommun 4 825 tkr  

Årets resultat 18 857 tkr 8 341 tkr 

SUMMA 233 140 tkr 209 458 tkr 

varav resultatutjämningsreserv 7 000 tkr 7 000 tkr 

varav konjunktur- och strukturbuffert 28 000 tkr 28 000 tkr 
    

Not 21 Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser År 2017 År 2016 

Kommunen    

Förmånsbestämd pension 42 250 tkr 39 660 tkr 

Särskild avtalspension 486 tkr 477 tkr 

Avsättning för särskild löneskatt på pensionskostnaderna 10 368 tkr 9 738 tkr 

Summa avsatt till pensioner 53 104 tkr 49 875 tkr 
    

Ingående avsättningar 49 875 tkr 45 574 tkr 

Nya förpliktelser under året 4 451 tkr 5 422 tkr 

varav    

  Nyintjänad pension 3 395 tkr 5 177 tkr 

  Ränte- och beloppsuppräkningar 1 063 tkr 429 tkr 

  Övrigt -7 tkr -184 tkr 

Pensionsutbetalningar -1 852 tkr -1 961 tkr 

Förändringar av löneskatt 630 tkr 840 tkr 

Utgående avsättningar 53 104 tkr 49 875 tkr 
    

Aktualiseringsgrad 97 % 95 % 
    

Not 22 Kortfristiga skulder År 2017 År 2016 

Kommunen    

Leverantörsskulder 30 436 tkr 32 889 tkr 

Semesterlöneskuld 22 414 tkr 21 629 tkr 

Personalens källskatt  6 289 tkr 6 152 tkr 

RFV-avgifter 7 547 tkr 7 404 tkr 

Mervärdesskatt 305 tkr 395 tkr 

Upplupen pensionskostnad, individuell del 13 432 tkr 12 599 tkr 

Särskild löneskatt 3 259 tkr 3 057 tkr 

Avräkning VA-kollektivet 3 189 tkr 6 375 tkr 

Avräkning Renhållningskollektivet 2 954 tkr 3 413 tkr 

Negativ slutavräkning kommunalskatt 3 767 tkr 1 716 tkr 

Nora Rådhus AB 200 tkr 200 tkr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 2 430 tkr - 

Interimsskulder 7 038 tkr 21 652 tkr 

Övrigt 236 tkr 146 tkr 

SUMMA 103 496 tkr 117 627 tkr 
    

Kommentar VA fonden och renhållningsfonden - Not 22 
Avräkningen gentemot VA-kollektivet har minskat med 3 186 tkr och avräkningen mot renhållningskollektivet med 459 tkr. 
 
VA-processerna på Samhällsbyggnad Bergslagen har möjlighet att balansera sitt driftresultat mot kollektivet via VA-fon-
derna. Då det under ett antal år har varit svårt att få fram projektering och bygghandlingar i tid på grund av en överhettad 
konsultmarknad har det varit svårt att genomföra de projekt som förbundet har planerat. Därför har VA-fonden stigit något 
under senare år. 
 
I år har Samhällsbyggnadsförbundet minskat VA-fonden med några miljoner genom att färdigställa hela etapp 2 av pro-
jektet Lämåsvägen/Skyttevägen i Striberg. Ett underhållsjobb som innebar att förbundet byter VA på en sträcka av ca 400 
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m. Projektet är beräknat till ca 2.5 miljoner men då endast 1.2 miljon är avsatta till detta av årets investeringsmedel får 
överskjutande kostnad belasta driften vilket ger minskning av VA-fonden med ca 1,3 miljon. 
 
I projektet Svinamotabacken i Ås bygger Samhällsbyggnadsförbundet bort en enskild avloppsanläggning via en ny pump-
station och en överföringsledning. Dessutom har man bytt ut huvudvattenledningen från Stribergs VV på samma sträcka. 
Kommunalförbundet installerar även flödesmätare samt förbereder en ventilkammare för inkoppling av UV-ljus. Detta sam-
mantaget gör att förbundet drar över budgeten i projektet från cirka 3,2 miljoner men förbundet har samtidigt förberett 
anläggningen för framtiden. Överskjutande del läggs på driften och på så vis minskas VA-fonden.  
 
Not 23 Pensionsförpliktelser År 2017 År 2016 

Pensionsrättigheter intjänade före 1997-12-31 207 727 tkr 215 713 tkr 

Särskild löneskatt på pensionsrättigheter 50 395 tkr 52 332 tkr 

Summa pensionsrättigheter inkl. löneskatt 258 122 tkr 268 045 tkr 
    

Ingående avsättningar 268 045 tkr 289 160 tkr 

Aktualiseringar -1 151 tkr -49 tkr 

Ränte- och beloppsuppräkningar 6 249 tkr 3 133 tkr 

Övrigt -1 191 tkr -12 088 tkr 

Årets utbetalningar -11 893 tkr -7 989 tkr 

Förändringar av löneskatt -1 937 tkr -4 122 tkr 

Utgående avsättningar 258 122 tkr 268 045 tkr 
    

Aktualiseringsgrad 97 % 95 % 
    

Not 24 Borgensåtaganden År 2017 År 2016 

Kommunen    

Borgensåtaganden kommunägda företag 614 330 tkr 614 330 tkr 

Borgens- och förlustansvar, egna hem 90 tkr 181 tkr 

Övriga borgensåtaganden 3 284 tkr 3 506 tkr 

SUMMA 617 704 tkr 618 017 tkr 

 
Nora kommun har i februari 1993, § 16 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 
var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin-
vest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nora kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan note-
ras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till cirka 342 484 mkr och totala tillgångar 
till cirka 349 244 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till cirka 605 mkr och andelen av de totala till-
gångarna uppgick till cirka 618 mkr. 

Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Redovisningen 
omfattar de helägda bolagen Nora Rådhus AB (vilande), NoraBostäder AB och Nora Fastigheter AB. Redovis-
ningen har skett enligt god kommunal redovisningssed. 
 
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive företag samt mellan de 
olika företagen. Sålunda har interna kostnader och interna intäkter samt interna skuld- och fordringsposter eli-
minerats. Vid upprättandet av koncernredovisningen har kommunens (moderbolagets) redovisningsprinciper 
varit vägledande. Någon justering för olikheter i avskrivnings principer har dock inte gjorts, utan respektive fö-
retags principer är i detta sammanhang rådande. Obeskattade reserver i företagen har tillförts koncernens eget 
kapital. 

 Statsbidrag är periodiserade till den period då kostnaden uppstått och som bidragen är avsedda att 
täcka. 

 Löner och löneförmåner redovisas enligt kontantprincipen. 

 Semesterlöneskuldens förändring till anställda ingår i posten ”verksamhetens nettokostnader”. 
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 Sociala avgifter är bokförda i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med lönere-
dovisningen. 

 Avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde och görs för den beräknade 
nyttjanderätten med linjär avskrivning. Följande avskrivningar tillämpas i kommunen: 3, 5, 7, 10, 25 
samt 33 år. 

 Komponentavskrivning tillämpas fullt ut i koncernen. Kommunen har övergått till komponentindel-
ning under 2017 på alla kommunens objekt. Det är senaste och sista området är som övergått till kom-
ponentavskrivning är gator och vägar. Komponentavskrivningsindelningen har gjort i samarbete med 
Samhällsbyggnadsförbundet och dess medlemskommuner i och med att förbundet svarar för kommu-
nens gator och vägar. Indelningen gäller från 2017 och framåt. 

 Skatteintäkter har periodiserats enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
vilket innebär att skatteintäkter består av preliminära månatliga inbetalningar, prognos för slutavräk-
ning för det aktuella året samt skillnad mellan slutlig taxering och prognos föregående år. Skatteintäk-
ternas omfattning utgår från SKLs 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 beräk-
nas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen under året var 1,75 procent. Avskrivningar beräk-
nas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. För avskrivningar tillämpas linjär metod. 

 Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, är i huvudsak fordringsförda 
och tillgodogjorda årets redovisning. 

 Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, är i huvudsak skuld-
bokförda och belastar verksamhetsårets redovisning. 

 Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden. Avskrivningar sker således inte på tillgångar-
nas bidragsfinansierade del. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 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 räken-
skapsåret 1998 redovisas som skuld. Pensioner intjänade före 1998 tas inte upp som skuld i balansräk-
ningen, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Beloppen upptagna under avsättningar 
och ansvarsförbindelser inkluderar särskild löneskatt på intjänade pensioner. 

Driftredovisning 
Kommunen gör ett positivt resultat 
om 18 857 tkr, vilket är 15 809 tkr 
bättre än budgeterat. I stora drag be-
ror det på att anslaget för oförut-
sedda åtgärder inte har ianspråkta-
gits fullt ut och att integrationsverk-
samheten kostade mindre än vad 
kommunen erhöll i statsbidrag från 
migrationsverket. Hyresökningen för 
kommunens verksamhetslokaler blev 
lägre än budgeterat för året och 
verksamheterna kostade mindre än 
planerat samt att kommunens erhöll 
mer intäkter för bland annat barn-
omsorg och äldreomsorg. Färre ele-
ver i gymnasieverksamheten än bud-
geterat bidrog också till resultatet 
samt att den faktiska slutavräk-
ningen för skatteintäkter blev lägre 
än vad Sveriges kommuner och 

        

OMRÅDESNIVÅ PÅ NETTOREDOVISNING ÅRSBUDGET UTFALL AVVIKELSE 

Kommunfullmäktige 3 302 tkr 2 817 tkr 485 tkr 

Kommunstyrelsen 11 985 tkr 4 071 tkr 7 914 tkr 

Gemensamma kostnader 14 216 tkr 13 691 tkr 525 tkr 

Administration 37 489 tkr 37 174 tkr 315 tkr 

Fastighet- och kostverksamheten 3 532 tkr 1 953 tkr 1 579 tkr 

Teknisk verksamhet 20 315 tkr 20 425 tkr -110 tkr 

Tillväxt och utveckling 30 348 tkr 28 768 tkr 1 580 tkr 

Förskoleverksamheten 62 031 tkr 60 573 tkr 1 458 tkr 

Fritidshemsverksamheten 13 514 tkr 13 446 tkr 68 tkr 

Grundskoleverksamheten 113 861 tkr 111 732 tkr 2 129 tkr 

Gymnasieverksamheten 46 252 tkr 43 901 tkr 2 351 tkr 

Hemtjänst 48 412 tkr 48 549 tkr -137 tkr 

Särskilt boende 93 368 tkr 93 296 tkr 72 tkr 

Funktionsstöd 52 500 tkr 57 145 tkr -4 645 tkr 

Individ- och familjeomsorg 39 663 tkr 43 547 tkr -3 884 tkr 

Arbetsmarknadsåtgärder 3 017 tkr 2 254 tkr 763 tkr 

Integrationsverksamheten 0 tkr -3 000 tkr 3 000 tkr 

Finansförvaltningen -596 853 tkr -599 199 tkr 2 346 tkr 

TOTALT KOMMUN -3 048 tkr -18 857 tkr 15 809 tkr 
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landsting deklarerade vid årets början. Kommentarer till respektive områdens ekonomiska utfall redovisas ne-
dan. 
 
Av kommunens totala budgetöverskott är 84 procent av engångskaraktär. Det är skatteintäkten som grundas 
på slutavräkningen, oförutsedda anslaget, riktade statsbidrag från Migrationsverket, Kommuninvests utbetal-
ning av 2016 års resultat och lägre investeringstakt än planerat samt intäkterna från autoplan rörande försälj-
ning av leasingbilar. 
 
Diagrammet visar på fördelningen av kommunens kostnader per verksamhets område under året. 

 

Kommunfullmäktige 
Inom detta område redovisas kommunfullmäktige, valnämnd, förmyndare och kommunalt partistöd. Kommun-
fullmäktige 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 valla-
gen föreskriver och i anslutning därtill utfärda lokala instruktioner. Under 2018 sker val till kommun, landsting 
och riksdag och under 2019 sker EU-valet. Förmyndarverksamheten leds av en överförmyndare och kostna-
derna avser arvoden till gode män samt kostnader för den gemensamma överförmyndarnämnden inom KNÖL-
samarbetet. 
 
Det kommunala partistödet ska förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbild-
ningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. Det kommunala partistödet ut-
går 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 ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs är tillräck-
lig. För granskning av kommunens verksamhet ska kommunfullmäktige utse fem revisorer. Dessa biträds i revis-
ionsarbetet av inköpta revisionstjänster. 
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Årets händelser  

Under året har kommunfullmäktige sammanträtt sju gånger. Bland fullmäktiges beslut under året kan nämnas: 
  

 Avsiktsförklaring nytt särskilt boende för äldre 

 Beslut om inrättande av kulturskola 

 Beslut om Allaktivitetshus för föreningar 

 Ny översiktsplan 

 Antagande av regional utvecklingsstrategi, RUS 

 Beslut att inte gå med i bolaget Vätternvatten 

 Beslut om nytt kommunvapen 

 Beslut om ny biblioteksplan 

 Ny vision, övergripande mål samt styrmodell 

 Policy mot kränkande särbehandling 

 Kommunikationspolicy 

Ekonomiskt utfall 

Området kommunfullmäktige inklusive revisionen deklarerar ett budgetöverskott om 485 tkr, grundas på lägre 
kostnader för förmyndare än planerat i och med att minskningen av flyktingtillströmingen samt att anslaget för 
vänortssamarbetet inte använts fullt ut. 

Framtiden 

Ett par nyckelfaktorer för att kommunen ska utvecklas på ett positivt sätt är att bostadsbyggandet ökar och att 
kommunikationerna till grannkommunerna förbättras. 
 
Under år 2017 antogs en ny översiktsplan. Planen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vat-
tenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Områden för bostäder och verk-
samheter är föreslagna. Flera av de föreslagna områdena för nya bostäder ligger helt eller delvis inom strand-
skyddat område. Dessa områden ska utredas som möjliga LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära lä-
gen. 
 
Region Örebro län ansvarar för länets kollektivtrafikmyndighet. Trafikeringen på den nya busslinjen mellan 
Nora och Karlskoga, som startades under förra året, ökar. Region Örebro län, Örebro kommun och Nora kom-
mun har påtagit sig uppdraget att utreda förutsättningarna för att förverkliga Länspendeln, vilket innebär per-
sontrafik med tåg på sträckan Nora-Örebro. Rapporten skulle varit klar för presentation i slutet av 2017 men är 
försenad och kommer att presenteras under första halvåret 2018. 
 
Under året har arbetet med att ta fram underlag för beslut om ny högstadieskola pågått. Nuvarande Karlsäng-
skolan firade 50 år under året. Beslut om ny- eller ombyggnation förväntas tas under 2018. Beslut om att in-
rätta en kommunal kulturskola har tagits och arbetet för att förverkliga kulturskolan fortsätter under år 2018 
och framåt. 
 
I början av året gjordes en avsiktsförklaring med Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB om byggna-
tion av ett särskilt boende för äldre i anslutning till Vårdcentralen. Arbetet fortsätter under år 2018. 
 
I dag är det mer regel än undantag att många sköter sina kontakter med banken, myndigheter och sjukvården 
via internet. Efterfrågan på kommunala e-tjänster ökar och kommunen står inför att öka digitaliseringen för att 
öka tillgängligheten, förbättra kvaliteten och förenkla handläggningen. 
 
Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några nationsgränser. Kommu-
nernas arbete med samhällets krisberedskap är grunden för vår säkerhet och staten har gett kommunerna di-
rektiv om att se över och öka sin krisberedskap. Kommunen kommer att delta i en nationell övning under året. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och består av femton ledamöter och sjutton ersät-
tare. Den har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och 
samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ska bereda 
eller yttra sig i ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och verkställa fullmäktiges beslut. I stället 
för nämnder finns fyra utskott direkt under kommunstyrelsen; ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, 
socialutskottet och barn- och ungdomsutskottet. Utskotten består av sju ledamöter och fyra ersättare. För be-
slut i personärenden finns en Individnämnd. 
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Kommunförvaltningen består i huvudsak av tre områden: 

 Välfärd som innefattar skola och förskola, individ och arbetsmarknad samt omsorg.  

 Tillväxt och Utveckling där kultur- och fritid, näringsliv och sysselsättning, turism samt folkhälsoarbete 
ingår. 

 Stöd och service som i huvudsak arbetar med internt stöd gentemot den övriga förvaltningsorganisat-
ionen och den politiska organisationen. 

Ekonomiskt utfall 

Den positiva budgetavvikelsen på 7 914 
tkr har sin förklaring att anslaget för oför-
utsedda kostnader som kommunstyrelsen 
svarar för inte har används fullt ut. Resul-
tatet är ett budgetöverskott om 4 610 tkr. 
Lönerevisionen budgeterades för helår 
men utbetalades i nio månader varvid ef-
fekten blir ett budgetöverskott om 1 240 
tkr. En del av avsatta resurser för att kunna 
öka sysselsättningsgrad har ianspråktagits i 
under hösten och det är 235 tkr. Arbetet 
med konstgräs pågår varvid anslaget inte 
har använts under året. Dessa resurser av-
ser att finansiera driftkostnadsökning när 
konstgräsplanen är i full drift. 
 
Tabellen visar på en sammanställning över 
tilläggsanslag som har beslutats under året 
och som har finansierats av anslaget för 
oförutsedda behov. 

Gemensamma kostnader 
för kommunen 
Här ingår kostnader för färdtjänst, konsu-
mentrådgivning, avgift till Sveriges kommu-
ner och landsting, konsumentrådgivning, 
krisberedning samt folkhälsoarbete i norra 
länsdelen. Dessutom upptas här kostnader för kommungemensamma utbildningsinsatser, personaluppvakt-
ning, fackliga företrädare och företagshälsovård. Dessutom redovisas här driftbidrag till Nerikes Brandkår för 
räddningstjänst samt näringslivsbefrämjande åtgärder och PR-verksamhet. 

Ekonomiskt utfall 

Det positiva budgetresultatet på 525 tkr har sin förklaring i lägre kostnader för facklig förtroendetid än planerat 
och att projektet Leader Bergslagen som var budgeterat har upphört. 

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

Årets händelser  

Administrativa avdelningen har under året haft en del personalomsättningar och tjänster som till del varit va-
kanta under året och på några tjänster har medarbetare tillfälligt gått ned i tjänstgöringsgrad. Det har naturligt-
vis påverkat avdelningen och det uppdrag avdelningen har. Ett arbete med att ta fram riktlinjer och rutiner för 

KOMMUNSTYRELSENS OFÖRUTSEDDA BUDGET UTFALL ÅTERSTÅR 

Lönerevision 8 156 tkr 6 916 tkr 1 240 tkr 

Ökad sysselsättningsgrad 2 000 tkr 218 tkr 1 782 tkr 

Nyanläggning konstgräsplaner 235 tkr 0 tkr 235 tkr 

Anslag för oförutsett 14 197 tkr 9 587 tkr 4 610 tkr 

DELSUMMA 24 588 tkr 16 721 tkr 7 867 tkr 

Kommunstyrelsens budgetöverskott   47 tkr 

SUMMA      7 914 tkr 

OFÖRUTSEDDA ANSLAGET ANVÄNTS TILL BELOPP 

Broddar till pensionärer 114 tkr 

Extra anslag för feriearbete under sommaren 233 tkr 

Renovering paviljongen 250 tkr 

Byggnation av scengolv för Bergslagsspelens kulturfest i Pershyttan 60 tkr 

Länspendeln 100 tkr 

Norvalla IP 150 tkr 

Hemtjänst 1 350 tkr 

Särskilt boende 3 600 tkr 

Särskilt boende - sjuksköterskor 500 tkr 

Individ- och familjeomsorg 2 000 tkr 

Bidrag BRIS 22 tkr 

Platsvarumärke 150 tkr 

Kvinnohuset i Örebro 43 tkr 

Arvode representanter KPR och KHR 24 tkr 

Extra sammanträde KF 35 tkr 

Trafikplan 400 tkr 

Hundaktivitetsområde-Investeringsanslag 150 tkr 

Dräneringsåtgärder Norvalla 406 tkr 

SUMMA 9 587 tkr 
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flera interna processer har under året varit prioriterat. Avdelningen har också arbetat med förberedelser, kom-
petensinhämtning och planering för nya kommunallagen 2017 som trädde i kraft 1 januari 2018.  
 
Detta år har för administrativa avdelningen mycket handlat om att försöka hitta strukturer för arbetet gente-
mot politiken, så det fungerar optimalt, och gentemot verksamheten. Utvecklingsarbetet kommer att ta tid i 
anspråk även under år 2018.  
 
Arbete med att ta fram verktyg och metoder för underlättandet av administration har inte under året fått det 
utrymmet som hade önskats t.ex. med framtagandet av mallar till ärendehanteringssystemet. Ett arbete som 
kräver inte bara resurser utan även är väldigt kostsamma, eftersom mallarna tas fram av extern aktör. Det lig-
ger också till grund för det positiva resultat avdelningen visar. 
 
Kommunikationsarbetet inom avdelningen har bl.a. handlat om riktlinjer 
och policy för kommunikation. Kommunikationsverksamheten har fokuserat 
på intern och extern webb samt start av kommungemensamt Facebook-
konto. Arbetet med platsvarumärke, kommunvapen och grafisk profil har 
också varit ett stort arbete med fortsättning under år 2018. 
 
Kommunförvaltningen har under hösten försökt rekrytera ny personalchef. 
Nya tag i arbetet att rekrytera personalchef kommer att ske under år 2018. 
 
Ekonomiavdelningen har genomfört uppgradering av ekonomisystemet un-
der våren. 
 
Under året har 14 upphandlingar genomförts inom området ”vara” och 
inom tjänsteområdet var det 9 upphandlingar. Inom området tjänsteupp-
handling ställs miljökrav där det så är relevant. Rena skrivbordsprodukter 
såsom företagshälsovård, pensionsadministration mm ställer inga miljökrav 
som går längre än kravet att företaget ska ha en införd miljöpolicy för den 
egna verksamheten. Med konkurrensutsättning menas att säkerställa att 
kommunen tillvaratar konkurrensen vid direktupphandling. 
 
Året har inneburit stora förändringar inom IT-verksamheten, både inom per-
sonalgruppen och infrastrukturen. Ny IT-chef tillträdde första april. Förutom 
att erbjuda sedvanlig support har IT-avdelningen byggt om och förnyat stora 
delar av infrastrukturen med fokus på datakommunikation, där man flyttat 
huvudnod och byggt ut redundans som tidigare inte funnits. Alla skolor har  
också fått wifi och möjligheter att nå internet. 

Ekonomiskt utfall 

Administrativa avdelningen visar ett budgetöverskott som beror på flera 
faktorer som nästan uteslutande är av engångskaraktär. Personalbudgeten 
visar ett positivt resultat beroende på en tjänst som inte är tillsatt fullt ut 
under året och tillfälligt minskade tjänstgöringsgrader på tjänster. Andra bi-
drag till överskottet är att inga större eller andra undersökningar såsom bl.a. 
medborgarundersökning eller utvärderingar gällande tillgänglighet via epost 
och telefon har genomförts under detta år. Medvetenhet och återhållsam-
het gällande kostnader har också haft en inverkan på det positiva resultatet. 
 
Övergångar vid chefsbyten av kommunchef, IT-chef och personalchef har 
medfört extra kostnader under viss period. Kommunens IT har varit tving-
ade att uppgradera IT-kommunikationen och byta ut utrustning, bland annat 
utökning av huvudserver och utbyte av UPS-batterier var också oväntat men 
nödvändigt för att trygga driften. 
 
Totalt redovisar det administrativa området ett budgetöverskott på 315 tkr. 

Varuupphandlingar 2017 

Offentlig toalett 

Körjournaler 

köksutrustning 

Hjärtstartare 

Tekniskt verktyg GDPR (inget utfall) 

Sportartiklar 

Brandsläckningsutrustning 

maskindiskmedel 

Kemtekniska produkter 

Elcyklar 

Julklapp/presentkort 

Elmaterial och Ljuskällor 

Kontorsmaterial 

Uppföljningssystem livsmedel 

14  

 

Tjänsteupphandlingar 2017 

Blomtjänst (Tingshusets entré) 

Grafisk Profil 

Platsvarumärke 

IT-system Schoolsoft 

Resebyråtjänster 

Missbruksvård för vuxna 

Missbruksvård för unga 

Prenumerationstjänster 

Mattransport 

9  

 

Konkurrensutsättningar 2017 

Fordon (löpande) 

1  

 

Upphandlingar under beredning 

LSS- Enskilt boende 

Arbetskläder 

Omvårdnadshjälpmedel 

Möbler för offentlig miljö 

IT- hårdvara 

Storköksutrustning 

El tjänster 

Rivningsarbeten 

Byggtjänster 

9  
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Fastighets- och kostverksamheten 
Fastighetsverksamheten 
Här redovisas kommunens verksamhetslokaler. Här ingår också underhåll av exploaterings- och parkmark, 
köpta tjänster för städning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt vaktmästeritjänster till verksam-
hetslokaler i egen regi. Dessutom redovisas kommunens måltidsservice till förskolor, skolor, fritidsverksamhet 
samt matdistribution till pensionärer i eget boende. 
 

Kostverksamheten 
Kostorganisationen ansvarar för produktion av mat till kommunens förskolor, skolor samt äldreomsorg. Dagli-
gen äter ca 2 000 personer den kommunproducerade maten inom de olika verksamhetsområdena. Livsmedels-
verkets rekommendationer om ”bra mat i skolan”, ”bra måltider i förskolan” och ”bra mat för äldreomsorg” 
följs. 

Årets händelser  

Fastighetsverksamheten 
För fastighetsavdelningen har året inneburit sedvanliga arbetsuppgifter såsom bl.a. fastighetsskötsel, flytt, stöd 
och hjälp med praktiska uppdrag. Restaurering av gamla verkstaden vid ishallen har genomförts under året för 
att service- och fastighetsskötarna ska ha en fungerande verkstad samt ha erforderliga personalutrymmen.  
Paviljongen vid strandpromenaden har under säsongen genomgått en nödvändig restaurering. Byggnaden var i 
så dåligt skick att den annars hade fått stängas. Paviljongen är en uppskattad plats av både kommuninvånare 
och besökare.  
Fastigheterna ute på Alntorps Ö har fått värmepumpar installerade och på stora gula villan har nytt tak lagts. 
Avdelningen har även försett kommunen med fler offentliga toaletter under sommarhalvåret. 
 

Kostverksamheten 
I början av året startades Sagoskattens förskola och därmed togs Esstorps förskola och Myrstackens förskola ur 
drift. En endags utbildning i MATILDA- kostplaneringssystem har anordnats för personalen som lagar mat till 
särskilda boenden och hemtjänst. Under hösten anordnades en heldag för kompetensutveckling i vegetarisk 
matlagning där teori och praktik varvades. Denna utbildning var mycket uppskattad av personalen som fick 
med sig många bra idéer till sin egen verksamhet.  
I början av höstterminen genomfördes samverkansmöten med kökspersonal, rektor, kostchef och pedagogisk 
personal på skolorna i kommunen. Syftet har varit att verksamheterna ska närma sig varandra och ha förståelse 
för varandras verksamhet. Arbetet med implementering av det kostpolitiska programmet fortsätter. En bro-
schyr har tagits fram till vårdnadshavare i förskola/skola på vad som är en bra matsäck vid utflykt. KNÖL samar-
betet med livsmedelsupphandlingen har pågått under året. I samband med detta har charkprodukter lyfts ur 
som en del i att öppna upp för fler små leverantörer på marknaden. Upphandlingen omfattar 9 500 tkr för Nora 
kommun och beräknas börja gälla från 1 maj 2018. 
 
Mått ÅR 2017 ÅR 2016 Förändring 

Ekologiska livsmedel % i värde 32,2 % 32,5 % -0,3 % 

Ekologiska livsmedel % i vikt  39,3 % 38,7 % 0,6 % 

Svenska Köttprodukter % (t.ex. köttbullar, pannbiff) 74,1 % 73,2 % 0,9 % 

Svenska Köttprodukter oberett % (t ex grytbitar, högrev, nötfärs)  91,0 % 93,3 % -2,3 % 

Svenska Fågelprodukter % (t.ex. kycklingkorv, kalkon) 67,9 % 75,5 % -7,6 % 

Svenska fågelprodukter oberett % (kycklingfärs, tärnad rå kyckling, hönsfärs) 100,0 % 99,0 % 1,0 % 

Totalt inköp svenska råvaror % 69,2 % 68,5 % 0,7 % 

Närproducerat % (lokala avtal kaffebröd, kött, ägg, mjöl)  4,6 % 0,0 % 4,6 % 

 
Konsumtions- och svinnmätningar har genomförts på sex skolkök två gånger. Samtliga skolkök har arbetat med 
SkolmatSverige som är ett verktyg som hjälper skolor att utveckla måltidens kvalitets ur ett helhetsperspektiv. 
 
Konsumtionsmätning svinn höstterminen 2017, 
siffrorna baseras på svinnmätning på fem kom-
munala grundskolor. 

Svinnindikator  Genomsnitt min max 

Mängd mat konsumerad per gäst (g) 329 238 513 

Närvaro (%) 98,0 % 94,0 % 100,0 % 

Tallrikssvinn (%) 5,0 % 2,0 % 7,0 % 

Serveringssvinn (%) 7,0 % 4,0 % 14,0 % 
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Ekonomiskt utfall 

Fastighetsavdelningen visar ett budgetöverskott om 1 579 tkr grundas på lägre hyresökning för kommunen än 
budgeterat och inköp av utrustning relaterat till budget. 

Framtiden 

Kostverksamheten 
Under 2018 kommer kostorganisationen fortsätta med att utveckla måltidsverksamheten, minska svinnet i kök 
och servering. Fortsätta satsa på ekologiska och närproducerade produkter samt mat lagad från grunden forts-
ätter. 

Teknisk verksamhet 
Teknisk verksamhet utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Den omfattar sommar- och vinterunder-
håll av gator och vägar, offentlig belysning och underhåll av produktiv skog. Dessutom ansvarar Samhällsbygg-
nadsförbundet Bergslagen för VA- och renhållningsverksamheten. Det omfattar drift och underhåll av två vat-
tenverk, tre avloppsverk samt ledningsnät och pumpstationer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd för de fyra kommunerna Lindesberg, Ljusnars-
berg, Hällefors och Nora med placering i Lindesberg. Här budgeteras lämnade driftbidrag. 

Ekonomiskt utfall 

Tekniskt verksamhetsområde redovisar ett budgetöverskridande om 110 tkr beroende på ökade kostnader för 
översiktsplanen och detaljplaner. 

Tillväxt och utveckling (Kultur- och fritidsverksamheten) 
Verksamhetsområdet Tillväxt och utveckling omfattar kultur, fritid, biblioteket, simhall, näringsliv och syssel-
sättning/AME, turism/Destination Bergslagen, Nora Järnvägsmuseum-Pershyttan och övergripande utvecklings- 
och marknadsföringsarbete.  

Årets händelser 

Vid sidan av löpande basverksamhet har året dominerats av fortsatt organisationsanpassning, särskilda integ-
rationssatsningar och utvecklingsarbete inom flera verksamheter. Förslag på revidering av kommunens övergri-
pande vision och mål utarbetades och antogs och utredningar avseende nya verksamheter, anläggningar mm 
har påbörjats/genomförts. I avvaktan på nya avtal med Region Örebro Län (RÖL) och berörda kommuner har 
folkhälsoenheten tillsvidare placerats direkt under kommundirektören. 
 

Biblioteksverksamheten 
Bibliotekets verksamhet regleras i bibliotekslagen, biblioteksplanen och av kommunens mål. Biblioteket ska 
verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Varje kommun ska ha folkbibliotek som ska vara tillgängligt för alla och vara anpassat till användarnas behov. 
Prioriterade grupper är barn och unga, personer med funktionsnedsättning och personer med annat moders-
mål än svenska.  
 
Biblioteksplanen antogs av kommunstyrelsen i december 2017 och gäller 2018-2021. Inköp och förmedling av 
ett brett urval media för kommuninnevånarnas behov sker kontinuerligt. Särskild vikt läggs vid media anpassat 
för barn och funktionshindrade. Biblioteket har arrangerat helgkul, baby-caféer och sagostunder samt lovaktivi-
teter på sport- påsk- och höstlov. Läseklubben har fortsatt sin verksamhet för mellanstadiebarn där de träffas 
och gemensamt pratar om vad de läst. För de lite äldre barnen har fantasyklubben bildats. Biblioteket har även 
medverkat i Bergslagens familjeveckor och MUCF-aktiviteter under juli månad. MUCF står för Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
 
Biblioteket har 2017-2018 fått bidrag från Kulturrådet för att bedriva biblioteksverksamhet för asylsökande och 
nyanlända. Detta har bland annat resulterat i ett samarbete med Spri där författarna Arkan Asaad och Torgny 
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Karnstedt inbjudits. Nora bibliotek har även fått regionala medel för lovaktiviteter och personalutveckling till-
sammans med Lindesberg. 
 
Vid två tillfällen har biblioteket erbjudit författarbesök. Föreläsningar i samverkan med Stadra sommarscen ge-
nomfördes under våren. Energi- och juridisk rådgivning har skett under hela året. För att öka medborgarnas IT-
kunskaper och digitala delaktighet har personalen startat Digital första hjälpen hösten 2017. 
 
Bergslagsbibblan, Nora och Lindesbergs samarbete på webben, har varit i drift två år. Sedan december 2016 
har biblioteken också gemensam katalog och låntagarregister. Webbsidan har utökats med kalender för öppet-
tider. Samarbetet gör att medier cirkulerar mellan de båda biblioteken och lånen mellan biblioteken har ökat 
markant 2017. Transporten mellan biblioteken bekostas av Regionbiblioteket. 
 
Under året har biblioteket infört RFID-teknik, vilket betyder att medierna försetts med RFID-chipp som läses 
med hjälp av radiovågor. Detta har förenklat återlämningen av media med hjälp av en hylla som använder 
RFID-teknik. Ett utbyte av ytterligare automater med RFID-teknik är under arbete.  
 
Biblioteket har tagit emot ca 200 besök av förskolor och skolklasser. För att nå medborgarna samarbetar biblio-
teket med många olika aktörer bland annat BVC, förskolor, skolor, gruppboenden, äldreomsorg, föreningar och 
studieförbund.  
 
Antal fysiska biblioteksbesök var 102 719 och det motsvarar 9,6 besök per invånare, en minskning med 2,8 pro-
cent gentemot 2016. Det finns 2 495 aktiva låntagare i kommunen. 
 

Allmänkultur 
Folkbildningens Kulturskola drivs i samverkan med flera studieförbund som erbjuder ett utbud av kultur, teater, 
musik och andra konstnärliga uttryck. Avtalet med Örebro läns bildningsförbund förlängdes under året till de-
cember 2017. Utredning om en kommunal kulturskola i samarbete med angränsande kommuner och andra ak-
törer presenterades och antogs för start läsåret 2018-2019. 
 
Nora konsthall erbjöd elva utställningar under året. Värt att nämna är utställningen ”I telefonen finns hela män-
niskan” som är ett fem länsprojekt av Henrik Teleman om de flyktingar som kom åren 2015-2016. Till utställ-
ningen i Nora intervjuades 13 personer boende på Nyhyttans flyktingförläggning. På konstväggen visades tolv 
utställningar och i konsthallens monter finns en permanent utställning om Maria Lang. På Bryggeriet ägde tre 
utställningar rum under perioden maj–september. Utställningarna redovisade sammanlagt 8 000 besök. 
 
Nationaldagsfirandet genomfördes vid kvarteret Bryggeriet. Natali och Wessam Ahjere fick Ungdomskultursti-
pendium 2017 och Leon. Sandbergs bosättningsaffär fick kulturpris 2017 för sin utställningsverksamhet. Hem-
bygdsföreningen delade ut Byggnadsvårdspris 2017 och en gåva delades ut till nya svenska medborgare. 
 
Fem kvällar med Berättelser i stearinljusens sken på Svalbo genomfördes, ett samarrangemang med Svalbo ke-
ramik, Studiefrämjandet, Lindesberg Kultur & Fritid och Ulla Roséen. Noranatt genomfördes för tionde gången 
med lyckat resultat. Kulturrundan Ljusstråk är ett samarrangemang med den ideella föreningen Ljusstråk som 
genomfördes för sjuttonde gången och besöksantal var c:a 12 000 personer.  
 
På Göthlinska Gården genomfördes guidade visningar under turistsäsongen maj-september, 31 allmänna vis-
ningar och 17 gruppbokningar. 25 olika arrangemang genomfördes under året och ca 2 000 personer besökte 
gården under året 2017. Trädgården är öppen för allmänheten och nyttjas bland annat av besökare till Selma 
G, Nora Hembygdsförenings utställningsbesökare och kunder till loppmarknaden. Antalet besökare i trädgår-
den är svårt att uppskatta men uppgår till flera tusen under sommarperioden. Ansvaret för Genbanken på Aln-
torps Ö övertogs av platsansvarig på Göthlinska Gården och i samarbete med Alnarp/SLU ska verksamheten 
utvecklas, sju nya träd planterades i november.  
 
Verksamhets- och arrangemangsstöd utbetalades till Stadra Sommarscen, Nora Art, Nora Teaterförening, Re-
cordbion i Nora (biografstödsavtal), Levande musik i Nora, Bergslagsspelens läger för barn, Nora kammarmusik-
festival och till Studieförbunden. Utöver detta fördelades MUCF-medel till olika sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga. 
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Guidningar organiserades på Göthlinska gården och stadsvandringar återupptogs under året med tio säsongs-
anställda guider. Den fortsatta satsningen med Köpmannaföreningen att lyfta Julmarknaden och Noras vinter-
belysning resulterade i fler besökare på julmarknaden.  
 

Turism 
Marknadsföring har skett i utvalda medier i Sverige, både tryckt och digitalt, enskilt som Visit Nora och med 
destinationen Bergslagen och samarbetet Tre trästäder. Turistbyrå har även i egen regi producerat en Norabro-
schyr. Maria Lang- och Trästadspaketet har i år bokats av 90 personer. Gruppbesöken till Nora har i år ökat 
markant, främst p.g.a. en tysk researrangörs besök i Nora på med c:a 2 200 tyska gäster i mer än 50 bussar. 
Nora turistbyrå ansvarar för guidningarna i Göthlinska gården och sedan 2016 erbjuds även Stadsvandringar, 
både gruppbeställningar och enskilda besök som 5-10 guider sköter på uppdrag. Årets guidningar har totalt 
lockat 1 280 personer. 
 
Nora turistbyrå leder och utvecklar samarbetet i destinationen Bergslagen utifrån den gemensamma turiststra-
tegin. Under 2017 har fokus varit på resultatet från projektet Bergslagen Outdoor och utveckling av destinat-
ionens arbetssätt. Destinationen har arrangerat 12 frukostträffar under året, med totalt 150 deltagare, samt 
genomfört affärsutvecklingsprogrammet Kurbits. För utveckling av turistisk infrastruktur i Nora påbörjades un-
der året anläggning av Noras första riktiga ställplats för husbilar, en växande och viktig målgrupp. Samarbetet 
Tre trästäder firade 20 år-jubileum och för besöksnäringen arrangerades två turistfrukostar och en Kick-off på 
Alntorps ö. Under året har ett antal insatser genomförts i samarbetet med Nora köpmannaförening, bl.a. Nora-
dagarna och Julmarknaden. Turistbyrån deltar aktivt i Bergslagssatsningen i Pershyttan och hela Bergslagen och 
spelar en aktiv roll i utvecklingen av turismen i Region Örebro län. 
 
Verksamheten vid Stiftelsen Nora Veteranjärnväg och järnvägsmuseum (NJOV), inklusive Pershyttans kulturre-
servat, bedrivs med stöd från Region Örebro län, Länsstyrelsen och Nora kommun. 
 
Verksamhetsledaren finansierades till 50 procent av länsstyrelsen, som även bidrog till del av verksamhetsstö-
det för fastighetsunderhåll. Hösten 2017 förstärktes den museala kompetensen med deltidsanställning av en 
erfaren museiintendent som ska ansvara för utveckling av den pedagogiska verksamheten och även vara kon-
takt i byggnadsantikvariska frågor. Nora kommun lämnade fortsatt stöd till ett integrations- och praktikprojekt 
vid muséet (start 2016) med 900 tkr. I projektet har totalt 25 personer varit inskrivna med olika huvudmän 
såsom Migrationsverket, Nora kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet har varit lyckosamt och fyra perso-
ner har kommit ut i ”riktiga” jobb. 
 
Under år 2017 åkte 6 500 människor med veterantåget och i Pershyttan ökade antalet besökare markant med 
sitt kombinationserbjudande av kultur, cykel, skidåkning och vandring. Drygt 2 800 människor blev guidade i 
området där visning av Lockgruvan är populärast. En stor händelse var SVT:s produktion ”Allt för Sverige” som 
genomfördes under tre dygn i Pershyttan och Nora Järnvägsmuseum. I samverkan med de nationella kultur-
arvsdagarna har NJOV haft tre bildvisningar om gruvdrift med anledning av att det var 50 år sedan gruvorna i 
Pershyttan och Striberg stängdes. Totalt deltog 420 personer i visningarna. 
 
Projektet Pedagogisk lekpark ”Gruvlyckan” i Pershyttan beviljades 1 500 tkr av Jordbruksverkets EU-medel, 210 
tkr av Länsstyrelsen och 150 tkr av Sparbanksstiftelsen. Lekparken ska byggas 2018 och utformas med teknik-
historiska teman utifrån områdets historia. 
 

Fritidsverksamheten 
Kommunens föreningsliv är relativt starkt och välutvecklat i regionalt perspektiv och visar inte samma nedåt-
gående trend som i övriga länet och landet. Antalet föreningar ökade och idag finns drygt 160 föreningar i 
Nora, varav cirka 35 idrottsföreningar. I takt med fler utövare ökade både det lokala aktivitetsstödet och 
trycket i befintliga anläggningar. Totalt utbetaldes 86,2 tkr för höstterminen 2016 och 118,4 tkr för vårterminen 
2017, en stark ökning jämfört med tidigare år. Antal sammankomster har ökat från 3 961 vårterminen 2016 till      
4 736 vårterminen 2017, en total ökning med 775 sammankomster. 
 
Under året har även kommunens nyanlända börjat starta föreningar med en stor verksamhet riktad till barn 
och ungdomar. Lokal- och tidsbrist för olika föreningsaktiviteter har lett till en utredning om möjlig etablering 
av ett ”Föreningscentrum” i G:a Windahls lokaler. Hyresavtal tecknades hösten 2017 och AME med flera är re-
dan på plats med olika aktiviteter. Ombyggnationer pågår och våren 2018 kan föreningar, studieförbund med 
flera succesivt börja flytta in. Arbetet är uppdelat på tre etapper över tre år. 
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2016 beslutades att ändra på nomineringstiden för priset Årets idrottsstipendiat för utdelning i samband med 
det årliga nationaldagsfirandet. Årets stipendiater var följande: Årets Idrotts-prestation Isak Carlsson, Nora 
Bågskytteklubb, Årets idrottsledare Åsa Lund, Nora Bågskytteklubb och Tomas Almnor, Nitro/Nora BS, samt 
Årets föreningsledare Ruben Wickenhäuser, Järnboås IF. 
 
Under året avsattes 500 tkr som särskilt integrationsbidrag till föreningar m.fl., varav drygt 435 000 kr utbeta-
lats till 19 olika projekt med mycket gott resultat. Därtill söktes och erhölls statligt bidrag från MUCF om 270 tkr 
för kommunens satsningar på sommarlovsaktiviteter för barn och ungdom med särskilda behov. Sammanlagt 1 
120 deltagare i huvudsakligen åldern 6-15 år (fördelat på 60 procent flickor och 40 procent pojkar) deltog i olika 
arrangemang, bl.a. lägerverksamhet, idrottsutövning, studiebesök, konstverkstad och teater. 
 
I december 2016 startade Språk- och Integrationsvän som matchar ihop etablerade med nyetablerade på 
biblioteket. Syftet är att på frivillig basis skapa broar och mötesplatser mellan människor. Arbetat drivs i nära 
samarbete med kommunens integrationsenhet och 2017 har 25 personer registrerats som språkvänner och 
ytterligare 90 personer som vill ha en språkvän. Länsstyrelsen beviljade 2017 projektmedel under två år för vi-
dare utveckling av verksamheten och samordnaren kan arbeta heltid till december 2018. 
 
En ny hundaktivitetsgård planerades och började byggas hösten 2017 i centrala Nora. En förening ska bildas 
med ansvar för daglig tillsyn och anordnande av aktiviteter på platsen. 
 
Fritidsbanken i Nora drivs sedan ett år med hjälpa av SISU/ÖLIF. Genom insamling av begagnad utrustning för 
idrotts- och kulturutövning och gratis utlåning ges flera möjlighet att prova på och utöva sina fritidsintressen. 
Det är dessutom en bra form av återvinning och samverkan med civilsamhället. Fritidsbanken i Nora drivs av 
AME och är en av 55 Fritidsbanker i Sverige. All sport - och fritidsutrustning är skänkt till Fritidsbanken, alla får 
låna och lånetiden är 14 dagar. 
 
Under 2017 har Fritidsbanken i Nora haft 2 430 utlån av 201 olika artiklar, totalt finns ca: 2 800 artiklar. 203 
personer är registrerade som ”lånare” på Fritidsbanken, men fler har nyttjat utrustningen då en person ofta 
lånar till flera, till familjen, större grupper och skolklasser. Fritidsbanken har under året deltagit och medarran-
gerat flera friluftsdagar och även deltagit i en nationell insamlingsdag. 
 
Under sommaren stängde Fritidsbanken på Hjernet och flyttade ut till Alntorps ö. Fritidsgården och Nora Gyt-
torps fiskeklubb har båda stöttat Fritidsbanken genom att Fritidsgården erbjudit sina kanoter till Fritidsbanken 
för gratis utlåning och fiskeklubben skänkte fiskekort för gratis fiske i Norasjön. 
 
Två personer har arbetstränat/praktiserat på Fritidsbanken under 2017, och på sommarlovet har tre ferieung-
domar ansvarat och drivit Fritidsbanken på ön. En person är anställd som extratjänst på Fritidsbanken. Fritids-
banken i Nora har under året även varit representerad med en plats som styrelseledamot i Fritidsbanken Värm-
land/ Sverige. 
 
Hösten 2017 startades KomTek Nora (Kommunal teknikskola) i samarbete med KomTek Örebro, som på upp-
drag av RÖL ska utveckla en regional KomTek-verksamhet. Det utgör ett viktigt komplement på fritiden för barn 
och ungdom som erbjuds ett kreativt skapande och tillämpad kunskap som skapar lust och intresse för teknik. 
Målgrupp är främst tjejer och verksamheten har betydelse för skolan, näringslivet och den allmänna livskvali-
teten. Totalt c:a 30 elever i årskurs 1-6 har deltagit i två olika kurser i en tillfällig lokal på Lilla Hjernet med 
mycket lyckat resultat enligt utvärderingen. På sikt bedriva verksamheten på nya Föreningscentrum (G:a Win-
dahls) i anslutning till AME, verkstad och andra verksamheter där. Våren 2018 ska nya kurser erbjudas och 
lokalflytt till ”Föreningscentrum” planeras till hösten 2018. På sikt är ambitionen att utveckla utbudet, målgrup-
per och samverkan med kommunens Kulturskola och blivande Naturskola, samt övriga KNÖL-kommuner.  
 

Simverksamheten 
Skolbadet med simundervisning har genomförts från förskoleålder till och med åk. 9. Simkunnigheten som är 
mycket god, mäts i ett kunskapsmål för varje årskurs, med en början av vattenvana i förskolan och sedan via 
olika delmål, tills det i årskurs 5 mäts om eleven är simkunnig med ett Vattenprov (200 m) Längre upp i åld-
rarna ökar kraven på simkunnighet. De som inte uppnår simkunnighetsprovet erbjuds extra badtillfällen. Sim-
kunnigheten i åk 5 läsåret 2016/2017 var 95 procent. 
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Sommarsimskolan omfattade 6 nybörjargrupper (60 platser) och 2 märkestagningsgrupper (30 platser) och ge-
nomfördes v.25-27.  
 
2017 hade simhallen 11 788 betalande badgäster fördelade på 5 404 vuxna, 3 583 barn och 2 801 pensionärer. 
Det är en ökning med 2 286 gäster från 2016, delvis p.g.a. extra stängning för renovering av simhallen 2016. 
Skolbadet omfattade cirka 9 000 bad (elever grundskola), samt deltagare i sommarsimskolan och uthyrningstill-
fällen till föreningar m fl. Under året har simhallen på lördagar även varit uthyrd till familjer, barnkalas och sko-
lors klassfester. Nora simsällskap har 20 timmar/ vecka för träning av ungdomar. 
 

Näringslivsutveckling  
Ett gemensamt arbete för ny vision, mål och indikatorer för långsiktig utveckling av Noras näringsliv påbörjades 
under året och färdigt förslag med handlingsplan beräknas vara klart våren 2018. Näringslivsfrukostarna ut-
vecklades under året med hjälp av Frukostklubben och ett långsiktigt arbete för ökad sysselsättning och praktik 
påbörjades i samarbete med offentliga och privata aktörer. 
 
Regelbundna lotsmöten har genomförts i Bergslagskommunerna och servicen till företag har förbättrats i flera 
avseenden. Företagarnas upplevda näringslivsklimat i kommunen är, enligt Svenskt Näringslivs ranking, dock 
mycket lågt, främst avseende kommunpolitikernas attityd till företagande, dialogen med kommunledningen 
och den upplevda servicen. För bättre dialog med företagen och näringslivets förutsättningar har bl.a. följande 
genomförts: 12 bokade företagsbesök tillsammans med kommunstyrelse ordförande, 3 möten med Näringslivs-
rådet, 9 Näringslivsfrukostar, Lotsmöten för samordning av myndighetsutövning och service till företagare, 
samt 30 rådgivningar och 4 nystartade företag med aktivt Nyföretagarcentrum. Vidare har arbetet med kom-
munens nya platsvarumärke påbörjats med workshop för företagare m fl. Arbetet beräknas vara klart hösten 
2018. 
 

Fritidsgårdsverksamheten 
Nora har två fritidsgårdar, en vid Karlsängskolan och en vid Gyttorpsskolan. Tyngdpunkten i fritidsgårdarnas 
arbete är den öppna gårdsverksamheten och i första hand kvällar, helger och lov. Fritidsgårdarnas viktigaste 
uppdrag är att vara professionella relationsbyggare mellan ungdomar-ungdomar och vuxna-ungdomar med mål 
att skapa bärande relationer. Samverkan sker med föräldrar, skola, polis, socialtjänst, Svenska kyrkan, före-
ningar och studieförbund. 
 
Fritidsgårdarnas främsta syfte är att vara en mötesplats för ungdomar i lokalsamhället och därigenom främja 
trygghet och stärka det sociala kittet i ungdomsgruppen. Verksamheten är en mycket viktig del av integrations-
arbetet och är vid sidan av skolan den viktigaste kontaktytan i kommunen mellan utrikes- respektive inrikes 
födda ungdomar. Bedömningen är att fritidsgårdarna lyckats väl i sitt uppdrag att attrahera nyanlända och utri-
kesfödda till verksamheten. 
 
Under 2017 har antalet besök på fritidsgårdarna ökat. I kombination med att verksamheten redovisar goda siff-
ror för upplevd trygghet hos besökarna är det en rimlig slutsats att verksamheten väl uppfyller sitt syfte att 
vara en mötesplats som främjar goda relationer mellan individer i Noras ungdomsgrupp. 
 
Det främsta verktyget för att skapa mötestillfällen är att ordna aktiviteter. Vid sidan av den ordinarie verksam-
heten som bedrivs dagligen under såväl skol- som kvällstid erbjuder också fritidsgården ett mycket omfattande 
utbud av ”extraaktiviteter” i form av resor, läger, disco mm. Personalens höga aktivitetsambition bidrar till att 
ytterligare höja verksamhetens kvalitet och öka effekten på dess arbete. 
 
Inför sommaren 2017 fanns en farhåga att det skulle uppstå mer problem i ungdomsgruppen än under en nor-
mallovsperiod. En förfrågan gick i samband med det ut till verksamheterna om vad de kunde bidra. Fritidsgår-
darna, som normalt sätt semesterstänger sin verksamhet från slutet av juni till skolstart i augusti, svarade 
snabbt upp mot förfrågan och omorganiserade sin verksamhet, vilket möjliggjorde att ett sommarcafé på fri-
tidsgården kunde drivas ett par dagar i veckan under hela sommaren. Sommarcaféet blev välbesökt av som-
marlediga ungdomar och även om det inte kan ledas i bevis så finns det anledning att anta att åtgärden bidrog 
till att göra sommaren lugn i Nora kommun. 
 
Fritidsgårdarna beskriver att de har en god samverkan med polis, socialtjänst och Karlsängskolan i områdes-
gruppen – ett samverkansarbete som ligger väl i linje med intentionen för kommunen att genom samverkan 
stärka det sociala skyddsnätet och göra det mer finmaskigt. Fritidsgårdsverksamheten är också en mycket aktör 
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i NoraFör, som förenklat kan beskrivas som en vidgad samverkansstruktur i förhållande till områdesgruppen 
genom att den involverar fler relevanta aktörer. 

Ekonomiskt utfall 

Verksamhetsområdet redovisar ett budgetöverskott om 1 580 tkr, vilket främst beror på ökade intäkter, vissa 
vakanser och effekter av reduceringsåtgärder under hösten 2017. Fördelningen av budgetresultatet är: 

 Biblioteksverksamheten redovisar ett budgetöverskott om 508 tkr 

 Allmän kultur redovisar ett budgetöverskridande på 40 tkr 

 Fritidsverksamheten redovisar ett budgetöverskott om 533 tkr 

 Simverksamheten redovisar ett budgetöverskott om 421 tkr, samt 

 Fritidsgårdsverksamheten redovisar ett budgetöverskott om 158 tkr 
 

Biblioteksverksamheten 
Verksamhetskostnaderna blev något högre än beräknat p.g.a. ökade kostnader för e-böcker/e-ljudböcker. In-
tresset för e-medierna kommer i framtiden medföra en betydande ökning av bibliotekets kostnader för medier. 
Personalkostnaderna blev lägre på grund av personalförändringar i samband med pensionsavgångar och va-
kanta timmar samt bidrar ökade statsbidrag till budgetresultatet.  
 

Allmän kultur 
Förklaring till allmänkulturens budgetresultat beror på ökade hyreskostnader. 
 

Turism 
Turismverksamheten ryms inom befintlig budgetram, håller en god servicenivå och bedriver samtidigt ett aktivt 
utvecklingsarbete, tack vare gott samarbete mellan olika aktörer och extern projektfinansiering. 
 

Fritidsverksamheten 
Fritidsverksamhetens positiva budgetresultat grundas främst på lägre hyreskostnader under året för allaktivi-
tetshuset än budgeterat. De negativa avvikelserna gentemot budgeten var ökade kostnader för föreningsaktivi-
teter samt ökade drifts- och underhållskostnader för olika anläggningar. 
 

Simverksamheten 
Simverksamheten visar ett positivt resultat och av det utgör lägre personalkostnad för 46 procent av budget-
överskottet. 
 

Fritidsgårdsverksamheten 
Fritidsgårdarna visar ett positivt resultat som förklaras med verksamhetskostnaderna blev lägre än vad som 
kommunen erhöll i migrationspengar. 

Framtiden 

Nora kommun befinner sig i ett viktigt skede i en nybildad region med stark tillväxt. Närheten till Örebro och en 
god livsmiljö med starka kultur- och naturvärden, bra service och ett aktivt föreningsliv är goda förutsättningar 
för utveckling av framtidens Nora. Effektivisering av arbetssätt och utrymme för långsiktiga investeringar är 
både önskvärt och nödvändigt. Nyproduktion av lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet, samt bo-
städer, är angeläget för att möta framtida behov och en planerad befolkningstillväxt. Utveckling av nya mål och 
indikatorer för Tillväxt och utvecklings olika verksamheter ska utarbetas utifrån kommunens nya vision och 
mål, för bättre uppföljning och resursfördelning kommande år. 
 
Ett kulturpolitiskt program ska utarbetas och Göthlinska gårdens trädgård ska vidareutvecklas för att locka fler 
besökare och få en helhet i strukturen. Vid genbanken på Alntorps Ö planeras för nyplantering, bättre informa-
tion och pedagogisk verksamhet. Utställningsverksamheten i Bryggeriet behöver utvecklas med bättre utrust-
ning och värme för utökad verksamhet året om. Organisering av en kommunal kulturskola påbörjas år 2018 för 
undervisningsstart vårtermin 2019. 
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Nora Turistbyrå fortsätter driva och utveckla webbplatserna visitnora.se och bergslagen.se, destinationens ny-
hetsbrev, viss marknadsföring och all trycksaksproduktion. Sommaren 2016 förändrades bergslagen.se. och i 
april 2017 lanserades den helt nya visitnora.se. 
 
Under år 2018 ska förslag till framtida drift, ledning och förvaltning av verksamheter och kulturmiljöer utarbe-
tas. Detta sker i samarbete med berörda på plats (NJOV, NBVJ) och regionala myndigheter. 
 
Utveckling av lokalkapaciteten och ansökan om externa medel för fritidsaktiviteter är angeläget för att möta de 
ökande behoven. Pågående projekt år 2018 är ”Föreningscentrum” i G:a Windahls, ny konstgräsarena, nya om-
klädningsrum vid ishallen, nytt golv i idrottshallen och flytt av KomTek och Fritidsbanken till ”Föreningscent-
rum”. 
 

Fritidsgårdar 
Fritidsgårdarna har under det senaste året arbetat med övergripande frågor som berör övergripande verksam-
hetsutveckling. Personalens ambition är att återaktualisera verksamhetens styrdokument i form av mål och  
vision hos den politiska nivå och under år 2018 få ett modifierat/förnyat uppdrag. 
 
Fritidsgårdarna arbetar sedan en tid tillbaka med ett förändrat förhållningssätt som syftar till att verksam-
heten/verksamhetens aktiviteter i högre grad ska bli deltagardrivna. Syftet med det förhållningssättet är att 
deltagande ungdomars förmåga till ansvar och initiativtagande ska stimuleras och öka. Förhållningssättet ligger 
väl i linje med det entreprenöriella förhållningssätt svenska skolan arbetat med under de senaste 15 åren och 
som även väl ligger i linje med de av EU identifierade nyckelkompetenserna för att står rustad för det framtida 
samhällslivet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. 
 
Den politiska nivån har inför 2018 förstärkt fritidsgårdsverksamhetens budget med 125 tkr. Syftet med förstärk-
ningen är att verksamheten ska öka sin personalstyrka för att möjliggöra att sommarcaféaktiviteten ska bli per-
manent. 
 
Uppdrag till verksamheten under 2018 är att fortsätta sitt arbete med jämställdhet. En tämligen överväldi-
gande andel av besökarna på fritidsgården är fortfarande pojkar, relationen mellan könen är ca 70/30. Uppdra-
get under år 2018 är att lägga särskilt fokus på frågan och vidta åtgärder som bidrar till en förändring. Målet är 
att år 2019 ska relationen vara 60/40 eller bättre. 

Förskoleverksamheten 
Förskolan och pedagogisk omsorg är för barn i åldrarna 1–5 år. Nora kommun har elva förskolor och en enhet 
för pedagogisk omsorg samt en privat förskola, Solberga. I genomsnitt under år 2017 var 43 Norabarn inskrivna 
på Solberga. I kommunens förskolor fanns 459 barn i genomsnitt under år 2017 och åtta barn i pedagogisk om-
sorg under december 2017. Här ingår även kostnader och intäkter för all interkommunal verksamhet det vill 
säga Norabarn som väljer att gå i annan förskola på annan ort. 
 
Pedagogisk omsorg är ett alternativ som av vårdnadshavare kan välja istället för förskola. Kommunen är inte 
skyldig att erbjuda omsorgsformen, men ska sträva efter att erbjuda den om det finns en efterfrågan. Pedago-
gisk omsorg kan betraktas som en vidareutveckling av verksamheten dagbarnvårdare. I praktiken liknar dock 
pedagogisk omsorg alltmer reguljär förskoleverksamhet i och med att omsorgen är samlokaliserad i en lokal. 
Den pedagogiska omsorgen, Solkatten, bedrivs i en lokal i anslutning till förskolorna Hagbyängen och Sagoskat-
ten. Läroplanen för förskolan kan vara vägledande för den pedagogiska omsorgen, men det finns inget krav på 
att den ska vara styrande. 

Årets händelser  

Förskolan 
Under 2017 granskades förskoleverksamheten i Nora kommun av Skolinspektionen och utifrån det man såg och 
studerade fann inspektionen att verksamheten uppfyllde författningarnas krav och att därmed ingen kritik rik-
tades mot Nora kommun som huvudman. Förvaltningens bedömning är att den nyorientering av det systema-
tiska kvalitetsarbetet som påbörjades under år 2016 och under år 2017 kommit fram till - att det finns en an-
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vändbar, funktionell modell för förskolan -  är en viktig del av att ingen kritik riktats mot huvudmannen. En an-
nan viktig beståndsdel är att Nora kommun använder en genomtänkt resursfördelningsmodell som tar hänsyn 
till socio-ekonomisk fördelning. 
 
Modellen för det systematiska kvalitetsarbetet kommer fortsättningsvis följa skolans läsår och i nuläget förelig-
ger därför ett visst övergångsglapp. Förskolan använder sedan två år tillbaka styrkort, vilket skapar bra framtida 
förutsättningar för ett bättre analysstöd med hjälp av nyckeltal. Nästa kvalitetsredovisning levereras i augausti 
år 2018 och perioden som utvärderas är läsåret 2017/2018. 
 
Inför år 2017 gjordes förändringar inom ledningsorganisationen inom förvaltningsområde bildning. Det tidigare 
rektorsområdet, som utgjordes av Ås och Järnboås och där en rektor ansvarade för både skola och förskola, 
förändrades från 1 januari 2017 genom att skol- och förskoleverksamheten delades upp utifrån skolform. Ås 
förskola tillhör efter den 1 januari förskoleområde 3 och Järnboås förskola område 1. 
 
Kommunens första ordinarie, nya förskola på 25 år startade sin verksamhet i januari 2017. Förskolan ligger vid 
Hagby ängar och innehåller fyra avdelningar. I samband med starten av Sagoskatten lade kommunen ner två 
förskolor, den tillfälliga förskolan Myrstacken som startade 2013 och tvåavdelningsförskolan Esstorp. 
 
I januari startade den fristående förskolan Äventyret (Solberga AB) sin verksamhet i Nora. Enligt det ursprung-
liga tillståndet hade Äventyret plats för upp till 45 barn. Under hösten 2017 beviljades Solberga AB att öka sitt 
barnantal upp till 55 platser. Äventyret har under året snabbt fyllt sina platser och hade i november 45 barn 
med folkbokföringsadress i Nora kommun. 
 
Antalet barn per avdelning inskrivna i Nora kommuns förskolor har under 2017 varit betydligt lägre än tidigare. 
Det genomsnittliga antalet per avdelning låg i december på drygt 16 barn per avdelning och efter att de place-
ringar som är kända idag är genomförda hamnar siffran på drygt 17 per avdelning. Det genomsnittliga antalet 
under läsåret 2017/2018 (augusti till juni) går inte beräkna i nuläget, men helt klart är att det genomsnittliga 
antalet bör understiga 18 med god marginal. Antalet barn i förskolan är lågt i augusti, i starten av ett nytt läsår, 
eftersom 5-åriga barn lämnar förskolan för att börja förskoleklass och att det sedan kontinuerligt fylls på med 
nya barn i takt med att barnen och föräldraledigheten tar slut, vilket gör det naturligt att det finns få barn i au-
gusti/september och väsentligt fler i maj/juni. 
 
Förskolecheferna har under 2017 vidareutvecklat sin organisation för styrning och ledning på ett föredömligt 
sätt. Kopplingen till de nationella styrdokumenten är i högre grad än tidigare tydliggjord och chefernas genom-
tänkta ledningsfilosofi utifrån ett systemiskt perspektiv har öppnat upp för såväl en effektivare strategisk och 
taktisk styrning som en likaså effektivare daglig, operativ ledning av verksamheten via lokala utvecklingsledare, 
där förutsättningar för beslut nära berörda ökat. Förskolecheferna har också skapat en mötesorganisation som 
möjliggör ett kontinuerligt och nära samarbeten mellan representanter från samtliga kommunala förskolor i 
Nora kommun, vilket innebär att förutsättningar för likvärdighet avseende förskolans yttre kvalitet ökat högst 
väsentligt. Förskolechefernas samarbete är ett gott föredöme i kommunen och de har under presenterat sin 
modell för styrning och kvalitetsarbete på kommunens chefsforum under hösten 2017. Under våren 2018 kom-
mer deras goda arbete presenteras i ett regionalt sammanhang när de föreläser på en spridningskonferens i 
Örebro. 
 
Förskolan i Nora har en mycket hög andel utbildade förskollärare. Vid mätdatumet 30 november 2017 uppgick 
andelen till 69 procent. 26 procent hade barnskötarutbildning. Endast 5 procent av de anställda det aktuella 
datumet saknade relevant utbildning. Förskollärarbristen i Sverige och i Örebro län är omfattande, men hittills 
har Nora kommun varit framgångsrika i att rekrytera behörig personal. Ett gott varumärke och en relativt god 
lönenivå är två tänkbara förklaringar till det framgångsrika rekryteringsarbetet. Beroende på den fundamentala 
bristen på förskollärare och lärare finns dock en ständig oro för att situationen och tillgången till behörig perso-
nal kommer att förändras i negativ riktning under de kommande 3-5 åren. 
 
Under år 2017 antogs en ny IKT-plan för förskolan i Nora kommun av den politiska nivån. På varje enhet finns 
också lokala planer för IKT-utveckling. Under senare delen av år 2017 har tämligen omfattande investeringar 
gjorts av hårdvara och förskolan befinner sig nu i en god position för en omfattande IKT-utveckling. 
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Pedagogisk omsorg 
Under år 2017 har det genomsnittliga antalet inskrivna barn varit 13,5. Mellan det första och tredje kvartalet 
minskade antalet barn med tre eller 20 procent för att under det fjärde kvartalet återigen öka med två barn. 
Det finns en efterfrågan på omsorgsformen och i januari 2018 ökar antalet barn i verksamheten. 
 
Enhetschefen beskriver kvaliteten i den pedagogiska omsorgen som god utifrån de förutsättningar som finns 
och de krav som ställs. 

Ekonomiskt utfall 

Förskoleverksamheten inklusive den pedagogiska omsorgen redovisar ett budgetöverskott på 1 458 tkr som 
beror på ökad barnomsorgsintäkter och avgiftskontrollen. Verksamheten, främst Personalkostnaden, redovisar 
ett budgetöverskott om 755 tkr, vilket motsvarar 1,3 procent av grundbudget. 
 
Ekonomin har varit stark under året, främst för att både förskolechef och personal har varit medvetna om vilka 
kostnader som finns och sedan gjort aktiva val som gynnat ekonomin. Vikarieanvändningen har minskat, likaså 
har inte vikarie/resurstjänster tillsatts utan att det har funnits ett behov. Det har gjorts en kartläggning och 
plan över vilket pedagogiskt material som behövts köpas in för att få en mer långsiktig ekonomisk lösning sam-
tidigt som kostnaderna medvetandegörs för all personal. En del av överskottet har använts till att köpa in ar-
betskläder till all personal inom Nora kommuns förskolor. 
 
Den pedagogiska omsorgen ingår ekonomiskt i ramen för förskolområdet 3. Verksamheten ingår inte resursför-
delningsmodellen utan är rent anslagsfinansierad. Under 2017 uppgick anslaget för verksamheten till 1 696 tkr. 
Kostnaden per inskrivet barn, beräknat på det under året genomsnittliga antalet, är därmed 126 tkr. Den ge-
nomsnittliga kostnaden för ett barn i förskolan beräknades under 2017 hamna på 135 tkr, vilket gör den peda-
gogiska omsorgen i stort sett lika kostsam trots att de pedagogiska kraven på verksamheten i form av utbildad 
personal och lagstadgade styrdokument är väsentligt lägre. 

Framtiden 

Förskolan 
Förskola och skola är i nuläget inne i en införandeprocess av ett nytt administrativt IT-system för barn- och 
elevhantering. Bedömning och förhoppning är att modernare IT-system på sikt ska förenkla, förnya och för-
bättra både rent administrativa men också delvis pedagogiska processer. 
 
Ett uppdrag har lämnats till aktuell förskolechef att påbörja en process som syftar till att förändra antalet avdel-
ningar på Järntorgets förskola inför hösten 2018. 
 
Kvaliteten på förskolornas lokaler är mycket varierande och det vore önskvärt att förskolans framtida lokalbe-
hov under 2018 tas med i diskussionerna som gäller den långsiktiga lokalförsörjningsstrategin. 
 
I övrigt är uppdraget till förskolecheferna att fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare befästa och för-
bättra de processer de i nuläget fokuserar på och arbetar med. 
 

Pedagogisk omsorg 
Under 2018 avser enhetschefen tillsammans med personalgruppen på Solkatten att arbeta med en vidareut-
veckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Den modell som utvecklats i förskolan anses inte vara fullt till-
lämplig för den pedagogiska omsorgen utan är i behov av modifiering för att bli funktionell. 

Fritidshemsverksamheten 
Fritidshem bedrivs för 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 har 
6 kommunala fritidshem knutna till grundskolan år F–6 och ett privat knutet till Borns friskola. Antalet inskrivna 
barn i den kommunala fritidsverksamheten 2017 var i genomsnitt 415 barn. Det motsvarar 36,8 procent av alla 
grundskoleelever i kommunen. 
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Årets händelser  

Under 2017 granskades fritidsverksamheten i Nora kommun av Skolinspektionen och utifrån det man såg och 
studerade fann inspektionen att verksamheten uppfyllde författningarnas krav och att därmed ingen kritik rik-
tades mot Nora kommun som huvudman. 
 
Kvalitetsredovisningen av de enskilda fritidshemmen finns inbakad i respektive F-6-skolas kvalitetsredovisning. 
Den övergripande bilden är att verksamheten generellt fungerar bra samt att förutsättningarna för verksam-
heten är rimliga. 
 
Det finns en problematik utifrån perspektivet ändamålsenliga lokaler på Järntorgsskolan, där en del av verk-
samheten är inrymd i Bikupan. 
 
Fritidshemmet på Ås hade under vårterminen kvalitetsproblem därför att utbildade fritidspedagoger valde att 
lämna sina tjänster, i flera fall för att tillträda motsvarande anställningar på annan skola i kommunen. Verksam-
heten på Ås har stabiliserats under hösten och håller återigen en bra kvalitet och förtroende är återvunnet hos 
vårdnadshavarna. Man har dock haft svårt att rekrytera behörig personal. Det finns en brist på behöriga fri-
tidspedagoger både nationellt och regionalt och bedömningen är att rekryteringssvårigheter av behörig perso-
nal kommer finnas kvar under överskådlig tid. 
 
På både rektorsområde 1 och 2 har rektor utsett verksamhetsansvariga för fritidshemsverksamheten. En ut-
vecklingsgrupp, där man framförallt jobbar med pedagogisk utveckling, har bildats i kommunen och i den deltar 
samtliga, kommunala fritidshem i kommunen. 
 
Fritidshemmet i Dalkarlsberg är knuten till förskolan på samma ställe och leds av förskolechefen. 

Ekonomiskt utfall 

Fritidshemmen redovisar ett överskott i budget om 68 tkr, vilket visar på god kostnadsmedvetenhet i verksam-
heten och att kommunen erhållit 199 tkr i ökade intäkter avseende fritidshemsavgifter. Interkommunala kost-
nader, köp av platser hos andra utbildningsanordnare, redovisar ett budgetöverskridande om 261 tkr. Kommu-
nens interkommunala budgetar för 2018 har korrigerats utifrån kända förutsättningar. De interkommunala 
budgeterna för år 2018 grundas på elevantalet höstterminen 2017 och beaktan av förväntat elevförändring i 
kommunen. 
 
En faktorbaserad resursfördelningsmodell, lik den som sedan år 2016 är införd i grundskolan och förskolan, hål-
ler på att tas fram. Förhoppningen är att kunna presentera en modell för politiken under våren 2018. Det som 
försenat arbetet med en faktorstyrd modell för fritidshemmen är att det saknas kända förlagor för en så pass 
utvecklad konstruktion som Noras rektorer önskar. 

Framtiden 

Förväntningen är att införandet av Schoolsoft, ett nytt elevadministrativt IT-system som också är en kommuni-
kationsplattform mellan skolan, fritids och hemmen ska underlätta skolornas administration samt förbättra 
kontrollen av inskrivna elever. 
 
Det pedagogiska utvecklingsarbetet fortsätter och samarbetet mellan olika enheter förstärks.  
 
Arbetet med digitalt lärande förstärks inom fritidsverksamheten. 

Grundskoleverksamheten 
Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, interkommunala ersättningar, skolskjutsar 
samt elevhälsan. Det finns en privat grundskola i kommunen knuten till Borns friskola. Kommunen har 6 grund-
skolor, varav 5 är för elever i årskurs F–6, och 1 för elever i årskurs 7–9. Antalet elever i Noras kommunala 
grundskola var i genomsnitt 1 136 barn och ungdomar under 2017. Grundsärskolan finns från förskoleklass upp 
till och med årskurs 6 vid Järntorgsskolan och för de äldre eleverna vid Karlsängskolan. Elevhälsan innefattar 
bl.a. skolhälsovård, specialpedagoger, psykolog och kuratorer. 
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Årets händelser  

Grundskolan 
Under 2017 togs flera viktiga steg i digitaliseringsprocessen av grundskolan. Samarbete med IT-avdelningen och 
särskilt avsatta medel för att investera i IT-infrastruktur är bedömningen att det nu finns goda förutsättningar 
för en utrullning av ”en till en” på kommunens grundskolor. Konceptet ”en till en” innebär att elever får tillgång 
till en egen digital device - dator, läsplatta eller liknande - i sitt dagliga skolarbete. Under hösten avslutades 
upphandlingen av ett nytt och modernt elevadministrativt system som tillika är en effektiv kommunikations-
plattform i kontakten mellan skola, elev och vårdnadshavare. Förväntningen är att det nya systemet, efter av-
slutad implementeringsprocess, förutom bättre kommunikation och mer kontroll också ska minska den admi-
nistrativa bördan för skolans personal. 
 
Omorganisationen av skolans ledningsstruktur genomfördes i januari 2017. Av allt att döma har den fallit 
mycket väl ut. Förändringen innebär att Nora kommun har tre rektorsområden som i storlek bättre matchar 
varandra. Inom varje skolområde har rektor tillgång till såväl en biträdande rektor i ledningsstödet som en ad-
ministrativ resurs i form av en skolassistent. Bildningschefens bedömning är att den nya ledningsstrukturen är 
betydligt mindre sårbar än den som fanns före förändringen. En annan fördel med att en biträdande rektors-
funktion inrättas är att inskolningen av nya skolledare underlättas. Problemen att rekrytera nya rektor har un-
der de senaste åren ökat och det finns också tydliga tendenser till att etableringsprocessen för rektorer är ut-
manande, vilket gör att många tyvärr lämnar sitt uppdrag efter en relativt kort tid. Den statliga lönesatsningen 
av lärare har inneburit att lönestrukturen mellan skolledargruppen och lärargruppen tryckts ihop och även det 
har gjort det svårare att få lämpliga kandidater att axla det stora ansvar som det innebär att vara rektor. Under 
2017 gjorde därför Nora en investering när kommunen särskilt satsade på skolledares löner. 
 
Skolinspektionens granskning av grundskolan under 2017 påvisade inga brister avseende huvudmannens styr-
ning av verksamheten. En fördjupad tillsyn gjordes på Järntorgsskolan och den visade på vissa brister inom om-
rådet ”bedömning och betygsättning”. Mer specifikt handlade kritiken om att betygsättande lärare på skolan, 
enligt Skolinspektionens mening, varit alltför försiktiga med att använda högre nivåer i sin betygsättning (be-
tygsstegen A och B) i skolår 6 med motiveringen att det är bättre att terminsbetygen i ett senare skede snarare 
höjs än sänks. Järntorgsskolan lämnande under hösten in en handlingsplan för hur den avsåg att arbeta med 
bristen och ärendet avslutades. Arbetet ska följa upp i kommande betygsanalyser inom ramen för det systema-
tiska kvalitetsarbetet. 
 
Nora kommun utsågs för andra året i rad till bästa länskommun i Lärarförbundets ranking. Nora kommun ham-
nade på plats 35 av landets 290 kommuner. Den positiva förändringen på 2017-års ranking var så stort att Lä-
rarförbundets ordförande genomförde ett personligt studiebesök i kommunen.  
 
Speciallärarteamet som är riktat mot de tidiga skolåren och vars uppdrag i första hand handlar om att stärka 
elevers kunskapsutveckling i de basala förmågorna läsa, skriva, räkna, har varit igång sedan 2016. Efter 2017 
kan verksamheten dock konstatera att insatsen är effektiv och att kommunen framåt behöver ta ställning till 
att förstärka teamet och bredda åldersgrupperna de arbetar emot. Idén bakom satsningen är enkel. Särskilt 
stöd ska sättas in tidigt och primärt vara riktat mot grundläggande förmågor. Bristande förmåga att läsa, skriva 
och räkna är negativ för i princip all kunskapsinhämtning och påverkar därmed elevernas prestation i alla skol-
ämnen. 
 
Ett större antal förstelärare utsågs under hösten 2017. Nora har nu 13 förstelärare varav 12 finns i grundskolan 
och en på vuxenlärandeenheten. Under senare delen av hösten bildade de 12 förstelärarna i grundskolan en 
”förstelärargrupp för skolutveckling”. Gruppen leds gemensamt av grundskolans rektor och vägledande för ut-
vecklingsarbetet är skolkommunens ”fyra stora I” för ökat fokus skolutveckling. De fyra I:na står för 1) inklude-
ring 2) IKT 3) Integration (nyanländas lärande) 4) inspiration. Förstelärargruppen genomförde i början av janu-
ari en studiedag för samtlig grundskolepersonal i det kollegiala lärandets anda. 
 
Under 2017 har Nora kommun påbörjat ett projekt som ligger inom ramen Skolverkets satsning läslyftet. Syftet 
är att förstärka skolornas språkutvecklande arbetssätt. Erfarenheterna från det tidigare matematiklyftet är po-
sitiva och förhoppningen är att läslyftet på sikt ska ge samma effekter. 
 
En försöksverksamhet med ”aktiv uppdragsplanering” har under året påbörjats inom skolområde 1. Modellen 
med uppdragsplanering handlar förenklat om ett annat sätt att förhålla sig till planering av lärartjänster och på 
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ett bättre sätt gestalta intentionerna i läraravtalet samt öka organisationens förmåga att förhålla sig till rå-
dande arbetsmiljölagstiftning. Arbetet fortsätter under de kommande åren. 
 
Förstudien om ”Nya Karlsängen” är avslutad och lämnad till projektägare för vidare behandling av den politiska 
nivån. 
 
Under 2017 permanentades lönetilläggen inom den statliga satsningen lärarlönelyftet (LLL). 
 
Karlsängskolan har på försök och i samarbete med modersmålsavdelningen i Örebro bedrivit studiehandledning 
på distans via användning av digital teknik. Erfarenheterna av det småskaliga försöket är i grunden goda och 
bedömningen är att det generellt finns en stor potential med olika former av distansundervisning. Men för att 
den utvecklingen ska bli kraftfull behövs en vidareutveckling av både tekniska förutsättningar och att kostnads-
bilden för verksamheten blir mer rimlig. 
 
I den svenska opinionen runt skolan uppmärksammas alltmer vikten att elever motionerar och i högre utsträck-
ning rör på sig fysiskt. Forskning av läkaren Anders Hansen påvisar tydligt att fysisk rörelse positivt påverkar 
hjärnans kapacitet och även motverkar problem med beteenden som exempelvis kategoriseras inom ADHD-
spektrumet. Karlsängskolan har under 2017 införskaffat digital utrustning för att kunna arbeta med ett s.k. 
pulsprojekt och fler skolor är på gång med liknande satsningar. 
 
Nyanländas lärande är ett stort fokus i skolan som en efterdyning av den historiskt stora migration som Sverige 
hade under perioden 2013-2015. Nora kommuns skolor arbetar utifrån ett tydligt inkluderande perspektiv och 
det finns en stor medvetenhet om de långsiktiga risker användandet av mer exkluderande metoder innebär, i 
form av utebliven språkutveckling, bristande integration beroende på en tilltagande uppdelning i kulturkretsar 
och i värsta fall ett permanent utanförskap av stora befolkningsgrupper. Noras skolor är som sagt skickliga på 
arbeta inkluderande men också har de efter bästa förmåga byggt upp strukturer för ett riktat stöd. Samarbetet 
med AME är gott och det finns en stark organisation av språkstödjare på de flesta skolor. De extra medel som 
tillskjuts från integrationsbudgeten är ett omistligt tillskott för skolorna ska ha framgång i sitt arbete och samt 
att en negativ på grundorganisationen minimeras. 
 
Inför 2017 fanns en oro för att det skulle uppstå platsbrist på framförallt kommunens F-6-skolor. En åtgärds-
plan togs fram i januari och under antalet har ett antal åtgärder satts in för att klara den utmaning som en rela-
tivt omfattande elevtillväxt innebär. Ytterligare ansträngningar behöver göras under 2018 beroende på att  
prognosen indikerar att utvecklingen kommer fortsätta. 
 
Under 2017 har en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete etablerats för Nora kommuns grundskolor. Fokus 
i uppföljningsarbetet ligger på skolans uppdrag som det är uttryckt i läroplanens kapitel 2. 
 

Grundsärskolan 
Under 2017 granskades grundsärskolans verksamhet i Nora kommun av Skolinspektionen. Förutom huvudman-
nagranskningen granskades också de två skolenheterna kommunen har separat. I huvudmannabeslutet konsta-
terade Skolinspektionen att inga brister förelåg avseende ”förutsättningar för utbildningen på skolenheten” 
men att det fanns brister inom området ”utveckling av utbildningen vid skolenheterna”. Mer specifikt handlade 
bristen om att huvudmannen i nuläget på ett otillräckligt sätt följer upp resultat på skolenheten och dokumen-
terar detta. Ett föreläggande lämnades till huvudmannen att åtgärda bristen. Huvudmannen lämnade svar till 
Skolinspektionen i oktober hur man avsåg att arbeta för att åtgärda bristen vilket ledde till att Skolinspektionen 
drog tillbaka sitt föreläggande. 
 
På enheten grundsärskolan 7-9 upptäckte Skolinspektionen brister inom två områden: 1) ”bedömning och be-
tygsättning” 2) ”förutsättningar för lärande och trygghet”. Specifikt handlade bristerna under den första punk-
ten om undervisande personals metoder för bedömning samt att informationen till eleverna om betyg och be-
dömningskriterier, kunskapskrav, ansågs otillräcklig. Under det andra kritikområdet upptäckte Skolinspektionen 
en otydlighet i hur en samlad elevhälsa arbetade för främja skolutvecklingen och förebygga att problem upp-
stod på skolenheten. Efter att skolenheten i ett svar beskrivit hur bristerna skulle åtgärdas avslutades ärendet 
under hösten 2017. 
 
Grundsärskolan F-6 på Järntorget var också föremål för en specifik granskning. På den konstaterades brister på 
tre områden: 1) ”extra anpassningar och särskilt stöd” 2) ”förutsättningar för lärande och trygghet” 3) ”styrning 



43 

och utveckling av verksamheten”. Efter att skolenheten i ett svar beskrivit hur bristerna skulle åtgärdas avsluta-
des ärendet under hösten 2017. 
 

Elevhälsan 
Målgruppen är alla barn som går i förskola t.o.m. årskurs 9 samt i viss utsträckning även kommunens gymnasie-
skola Hjernet. Elevhälsans personal består av kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, psykolog 
och enhetschef. De olika yrkeskategorierna arbetar på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans arbete ska syfta till att stödja barns och elevers ut-
veckling mot verksamhetens mål.  
 
Personalen vid Elevhälsan är indelad i Förskoleteam (FT) och Elevhälsateam (EHT). Varje förskola och skola har 
ett team kopplat till sin verksamhet. I teamen ingår även ansvarig förskolechef eller rektor. Det är utifrån dessa 
team som elevhälsans arbete huvudsakligen utgår. Respektive yrkeskategoris specifika kompetens avgör 
vem/vilka som är bäst lämpade för insatser i aktuellt ärende. 
 
Elevhälsan är en viktig del av skol- och förskoleverksamheten i Nora kommun och en viktig bidragande orsak till 
de över åren goda skolresultat, i jämförelse med Örebro län, som Nora uppvisar. Kommunen har sedan länge 
valt att satsa relativt stora ekonomiska medel på elevhälsoarbetet och ligger i Örebro avseende detta i det ab-
soluta toppskiktet. Nora kommun har också valt att rikta elevhälsoinsatser, i form av kompetenserna psykolog, 
logoped och specialpedagogik mot förskoleverksamheten, vilket vare sig är ett lagkrav eller en självklarhet i 
andra, närliggande kommuner. Valet att göra så bottnar i en insikt om att hela skolformskedjan påverkas av vad 
som faktiskt sker, i form av kunskapsutveckling och socialisering, på närmaste tidigare nivån och att det i hög 
grad påverkar förutsättningar för långsiktig måluppfyllelse hos enskilda barn. 
 
Elevhälsans kvalitet som stödverksamhet i förhållande till kärnverksamheten och dess förmåga att uppfylla 
målsättningar i respektive läroplaner är i mycket stor grad knuten till medarbetarna på elevhälsan och deras 
kompetens, motivation och förutsättningar att utföra ett bra jobb. Elevhälsan i Nora har i det sammanhanget 
mycket goda medarbetare som det fortsättningsvis är viktigt att skapa goda förutsättningar för. 
 
Enligt nationella styrdokument ska elevhälsoarbetet i första hand utgå från perspektiven främjande och före-
byggande på nivåerna organisation. Under hösten 2017 har elevhälsochefen tagit initiativ till utvecklingssemi-
narier där företrädare för linjeorganisationen i form av rektorer och förskolechefer samverkat med elevhälsans 
medarbetare för att öka den gemensamma förståelsen av elevhälsans uppdrag och relation till kärnverksam-
heten såväl konceptuellt som i den praktiska organisationen av det dagliga arbetet. Arbetet fortsätter under 
våren 2018 utifrån en tydlig målsättning att ytterligare rikta in fokus och resurser mot främjande/förebyggande 
insatser på organisations- och gruppnivå. 
 
Utvecklingsarbetet inom elevhälsan bedrivs kontinuerligt och en mer detaljerad beskrivning återfinns i Centrala 
elevhälsans årsberättelse. Extra värt att poängtera här är emellertid några saker: 1) den ökade betoningen på 
handledning som genomförts under året 2) den kompetens och kvalitet som tillförts elevhälsan i och med att 
en logoped anställts 3) kuratorernas initiativ att starta samtalsgrupper för vårdnadshavare med barn som har 
en ”hemmasittarproblematik”.  
 
BELOF är en handlingsplan som elevhälsan i samarbete med linjeorganisationen tagit fram för att motverka 
långvarig och stor skolfrånvaro. Skolfrånvaro är trots detta ett ökande problem, såväl lokalt som nationellt. Kor-
relationen mellan stor skolfrånvaro och skolmisslyckande är hög och därför måste arbetet intensifieras för att 
förbättra metoder och insatser att både förebygga och åtgärda omfattande frånvaro när den uppstått.  
 
Elevhälsan har under år 2017 bytt leverantörer av skolläkarfunktionen. 

Ekonomiskt utfall 

Grundskoleverksamheten redovisa ett överskott om 2 129 tkr i förhållandet till årsbudgeten. Elevhälsan svarar 
för 1 707 tkr av budgetöverskottet och förklaringen deklareras nedan. Skolskjutsbudgeten har under ett antal 
år varit för lågt budgeterat, men korrigerats i 2018 års budget utifrån kända faktorer. Årets kostnader för skol-
skjutsarna blev 550 tkr högre än planerat. Grund- och grundsärskolans verksamheter redovisar totalt ett bud-
getöverskott på 972 tkr (1 procent av grundbudgeten) och det beror främst på ökade statsbidrag till verksam-
heten. 
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Grundskolan 
Resursfördelningsmodellen i skolan fungerar. Grundskolan uppvisar för andra året i rad gröna siffror efter att 
under ganska lång föregående period redovisat negativa resultat och inte sällan tämligen stora sådana. Rekto-
rernas ekonomiska beteende indikerar att det finns en hög kostnadsmedvetenhet i organisationen och att det 
finns en förståelse för vikten av ekonomiskt ansvarstagande i ett övergripande kommunalt perspektiv. Ett rek-
torsområde redovisar ett negativt resultat för 2017, skälet som anges är för höga personalkostnader. 
 

Grundsärskolan 
Kommunen har ingen faktorstyrd resursfördelningsmodell för grundsärskolan, vilket innebär att enheterna är 
rena kostnadsenheter och anslagsfinansierade. Båda enheterna klarar sina budgetmål under 2017. Under året 
har dock medel omfördelats från central nivå inom förvaltningsområde bildning till grundsärskolan F-6. Skälet 
till förstärkningen av budget var att enheten till höstterminen tog emot elever med omfattande stödbehov. De 
nya eleverna tillhör inriktningen träningsskola inom grundsärskolan. I budget 2018 är hänsyn tagen till grund-
särskolans F-6 utökade uppdrag. 
 

Elevhälsan 
Elevhälsan redovisar ett budgetöverskott om 1 707 tkr, vilket beror på omständigheter i personalgruppen i 
form av ex föräldraledigheter och strategiska vikarieval av enhetschefen. Det har också funnits en viss bakom-
liggande svårighet att förhålla sig till förändrade regler för statsbidrag riktade mot förstärkning inom elevhäl-
san, vilket inneburit ett en viss försiktighet i förhållningssättet till kostnader. Budget inför 2018 har justerats 
utifrån i nuläget rimliga antaganden om bemanning samt vilka nivåer på statsbidrag som ska vara möjliga att 
söka. 
 
De delar av elevhälsan som finansierats av integrationsbudgeten under 2016 och 2017 är från 2018 inkorpore-
rade i den ordinarie verksamhetsbudgeten. 

Framtiden 

Grundskolan 
Det uppdrag bildningschefen generellt lämnar till grundskolorna genom deras rektor är att under 2018 arbeta 
vidare med och befästa det utvecklingslinjer som påbörjats under de närmsta föregående åren. Fokus ska läg-
gas på fyra stora I förskolutvecklingen, d.v.s. 1) inkludering 2) IKT 3) integration och 4) inspiration. Särskilt fokus 
ska under år 2018 läggas på digital skolutveckling. Från höstterminen år 2018 ska alla skolor arbeta med kon-
ceptet ”en till en” i minst en årskurs. 
 
Tre andra viktiga uppdrag som också lämnas generellt är: 1) att fortsätta verka för ökad måluppfyllelse 2) vidta 
åtgärder för att minska ojämlikheten i skolan samt 3) utveckla bättre metoder för att motverka långvarig och 
omfattande skolfrånvaro. 
 

Grundsärskolan 
Bildningschefens bedömning är att båda enheterna inom grundsärskolan bedriver en verksamhet av god kvali-
tet och har rimliga förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Det specifika uppdraget från bildningschefen till 
de två rektorerna är att implementera de förändrade rutiner och arbetssätt som är nödvändiga för att fullt ut 
avhjälpa de brister som Skolinspektionen konstaterat i samband med den regelbundna tillsynen 2017. På bild-
ningschefen åligger att kvalitetsuppföljningen fungerar på huvudmannanivå samt att styrelsen på ett adekvat 
sätt informeras om resultat och utveckling på enheterna. 
 

Elevhälsan 
Elevhälsan inför från januari år 2018 styrkortsmätning för att det ska bli möjlighet att följa indikatorer som ex-
empelvis inledda utredningar, avslutade dito etc. Styrkortsindikatorer förväntas bli ytterligare en funktionell 
beståndsdel i ett fungerande kvalitetsledningsarbete. Det är dock viktigt att i sammanhanget poängtera att 
enkla volymindikatorer inte får överskattas i styrningsarbetet av en så komplex och sammansatt verksamhet 
som elevhälsan. 
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Under våren ska uppdragshandlingen för den centrala elevhälsan aktualiseras och modifieras. I tillägg till detta 
ska en ny modell för kvalitetsmodell för verksamheten tas fram. Tanken är att kvalitetsarbetet ska följa grund-
skolans och förskolans modell och följa läsåret, även om den ekonomiska uppföljningen också fortsättningsvis 
följer kommunens modell i stort, d.v.s. kalenderår. 
 
BELOF är en handlingsplan som elevhälsan i samarbete med linjeorganisationen tagit fram för att motverka 
långvarig och omfattande skolfrånvaro. Skolfrånvaro är trots detta ett ökande problem, såväl lokalt som natio-
nellt. Korrelationen mellan stor skolfrånvaro och skolmisslyckande är hög och därför måste arbetet med att för-
bättra metoder och insatser för att både förebygga och åtgärda omfattande frånvaro när den uppstått intensi-
fieras. Kärnverksamheterna och den centrala elevhälsan har ett generellt uppdrag att under 2018 genomföra 
detta. 

Gymnasieverksamheten 

Gymnasieverksamheten, kommunala aktivitetsansvar (KAA) och vuxenlärande 
Kommunen har skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning till samtliga ungdomar från det eleven har slutfört 
sista årskursen i grundskolan till och med första kalenderåret man fyller 20 år. Den stora merparten av alla ele-
ver som går i gymnasieskola gör det utanför kommunen och främst i Örebro och Lindesberg. Den gymnasiala 
verksamheten omfattar cirka 450 elever under 2017. 
 
Språkintroduktionsprogrammet omfattas inte av GYSAM-avtalet. Dessa elever går antingen inom ramen för 
Hjernets gymnasieskola i Nora, eller genom särskilt samverkansavtal på Lindeskolan. 
 
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som 
har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nation-
ella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Kommunerna ska löpande 
erbjuda individuellt anpassade åtgärder som i första hand syftar till utbildning. Kommunen ska även föra ett 
register över ungdomar i målgruppen. 
 
Nora följer upp och erbjuder åtgärder för elever i åldern 16–20 år utanför gymnasieskolan enligt sitt kommu-
nala aktivitetsansvar (KAA). Inom ramen för KAA ligger även ansvaret för uppföljning av alla elever på intro-
duktionsprogram. De åtgärder ungdomarna erbjuds är t.ex. andra studier, praktik, studie- och yrkesvägledning, 
hjälp i kontakt med andra myndigheter, coachning och samtal mm. From 2016 har Nora också ett avtal med 
stiftelsen Activa för unga med särskilt stora behov. Samverkan sker med socialtjänst, a+rbetsmarknadsenhet 
(AME), Arbetsförmedling (AF) och skolor m.fl. 
 
Idag finns för KAA uppdraget: 

 50 procent ungdomssamordnare (inkom-
mande unga, administration, avtal mm) 

 25 procent SYV, vakant from slutet av dec 
(coachning, vägledning, betyg, validering, 
uppföljning IM) 

 Praktiksamordnare tjänsten ligger under 
AME, och arbetet utförs under den tid AME 
har utrymme) 

 
Antalet unga inom KAA verksamheten har sedan 2011 
ökat från ca 15-20 unga per år till att omfatta 96 ung-
domar och totalt under våren år 2017 rapporterades 
till SCB 135 åtgärder i KAA och hösten 122 åtgärder 
med totalt 144 enskilda ungdomar. Ökningen motsvarar flera hundra procent sedan 2011.  
 
Den stora ökningen beror till stor del på att kraven i ansvaret skärpts och gått från att vara ett ansvar där kom-
munen ska hålla sig informerad om vilka som inte går i gymnasiet till att aktivt erbjuda åtgärder som leder till 
studier, samtidigt som antalet nyanlända ökat och ger nya utmaningar. På riksnivå precis som i Nora har antalet 
unga inom KAA också ökat.  
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Verksamhetsåret 2017 hade KAA verksamheten 144 enskilda ungdomar i olika åtgärder. De olika åtgärderna 
var studie- och yrkesvägledning, coachande samtal, praktik, validering av betyg, uppföljning av IM-elever, sam-
verkan med BUP, gymnasieskola och socialtjänst. Bland dessa 144 ungdomar registrerades 257 olika åtgärder, 
varav 83 var helt nyinsatta åtgärder under 2017. Resterande del var tidigare påbörjade åtgärder, i de flesta fall 
plats på introduktionsprogram, men även regelbundna samtal och praktik.  
 
Som mest var 131 ungdomar inskrivna samtidigt i KAA varav då 93 gick på introduktionsprogram och 38 var i 
aktivitet i KAA eller utan sysselsättning. 
 
Den lagstadgade måluppfyllelsen att nå alla och erbjuda åtgärd nåddes för 78,5 procent av ungdomarna. 21,5 
procent, totalt 31 ungdomar, av de KAA-registrerade ungdomarna erbjöds aldrig någon åtgärd. 
 
Av de som inte erbjöds någon åtgärd var den största andelen ungdomar som fullföljt gymnasieskolan men inte 
fått slutbetyg utan studiebevis. Dessa ungdomar prioriterades inte under året utan tyngdpunkten inom KAA 
lades på de som eftersökt hjälp och åtgärder och som helt saknade gymnasieutbildning. 
 
För ingen av ungdomarna inom KAA upprättades en skriftlig plan för åtgärder och aktiviteter. 
 
Kommunen har haft mycket god kontroll på registreringen av alla unga inom åldersgruppen 16-20 år, mycket 
tack vare att det funnits ett välfungerande dokumentationssystem (IST Extens) och att samverkan därmed lätt 
kunnat ske med Hjernet, Komvux och SFI som använder samma system, samt att gymnasieskolorna i de flesta 
fall varit mycket snabba att ta kontakt med Nora kommuns ungdomssamordnare för att meddela avhopp och 
inskrivningar. 
 
Ungdomssamordnare rapporterar en kraftig ökning av antalet unga inom KAA - ansvaret de senaste åren (2011-
2017). Ungdomssamordnaren har lyft frågan kring aktuella mål till politiken och målöversyn kommer att göras 
utifrån prioritering av lagstadgade mål samt det faktum att våren 2018 inletts med att SYV-tjänsten inom funk- 
tionen inte är tillsatt. Detta påverkar möjlighet att nå mål och följa rutiner fastlagda för denna del i KAA-funk-
tionen. De delar som ungdomssamordnare ansvarar för har mycket hög måluppfyllelse. Praktiksamordnings-
funktionen är tillgänglig så länge AME har utrymme inom egen verksamhet och för praktiksamordnarens del är 
måluppfyllelsen även där i dagsläget mycket hög och välfungerande avseende att erbjuda praktik, uppföljning 
och coachande samtal. 
 
Komvux tillåter studier från och med hösten det år man fyller 20, eller då man fullföljt ett nationellt program 
inom gymnasieskolan. Utbildning ska i första hand erbjudas till personer med tidigare låg utbildning, samt till 
personer som saknar behörighet för högre studier.  
 
SFI är en utbildning i svenska för invandrare, där undervisningen är målinriktad och effektiv svenskundervisning 
som är anpassad till varje elevs behov och förutsättningar. Verksamheten är organiserad så att särskild hänsyn 
tas till tidigare skolgång och studievana. 

Ekonomiskt utfall 

Gymnasieverksamheten inklusive den kommunala vuxenutbildningen redovisar ett budgetöverskott om 2 351 
tkr. Det förklaras med att det fanns en förväntan på en elevökning i samband med tillkomsten av nyanlända 
med 15 elever på helår, men den faktiska elevförändringen blev en minskning med 18 elever relaterat till bud-
get på helåret. Faktiskt elevantalet var 359 elever under våren och 353 elever till hösten. Förväntan var en ök-
ning redan till vårterminen men den uteblev. Budgeten för interkommunala ersättningarna har korrigerats i 
2018 års budget utifrån årets utfall och nuvarande studenter med en förväntad ökning till hösten 2018. 

Hälso- och sjukvård och rehabilitering (HSR) 
Den hälso- och sjukvård som utförs av kommunens sjuksköterskor under hela dygnet är riktad mot patienter 
som är inskrivna i hemsjukvård, särskilda boenden, gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning och 
privata utförare. I uppdraget ingår utbildning och handledning till övrig vårdpersonal inom kommunens verk-
samhet. Samordnande sjuksköterska arbetar med schemaläggning och sköter anskaffning av vikarier vid sjuk- 
och ledighetsfrånvaro. 
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Den rehabilitering som utförs av kommunens arbetsterapeuter är riktad mot alla kommuninnevånare oavsett 
ålder eller boendeform. I rehabiliteringen ingår funktionell träning, bostadsanpassning, förskrivning och utprov-
ning av individuella och arbetstekniska hjälpmedel. I uppdraget ingår utbildning och handledning till övrig vård-
personal inom kommunens verksamhet. Dagrehabverksamheten riktar sig till brukare med fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar under en längre tidsperiod. 

Årets händelser 

Det har under året varit en utökning av behovet av hemsjukvård med samma grundbemanning av sjuksköters-
kor- och arbetsterapeuter. Den ökade arbetsbelastningen har gjort att delegeringarna till hemtjänstgrupperna 
ökat och att det till viss del upplevts stressande i hemtjänstgrupperna. Det har under hösten 2017 vårdats flera 
palliativa individer i ordinärt boende där alla personalkategorier i teamet gjort ett mycket bra arbete där indivi-
den och anhöriga fått en mycket god vård och stöd i livets slutskede. Det har inneburit att individens önskemål 
om vart man vill vårdas i livets slut har kunnat uppfyllas.  
 
Att hemsjukvårdsinsatserna ökat innebär att flera hjälpmedel är i omlopp och det kräver större utrymme för 
teknikerna för att kunna göra rent och lagerföra hjälpmedlen. En utökning av förrådsytan görs och nu kan man 
särskilja orena och rena produkter åt, vilket är ett måste ur hygieniska aspekter.  
 
Arbetsmiljö rond genomförs i november där några brister i arbetsmiljön kartlagts och fortsatt arbete att åt-
gärda bristerna kommer att ske under 2018.  
 
Inkontinensplanen där samtliga nu på SÄBO har fått utbildning och genomgång av alla individers behov av in-
kontinensskydd gåtts igenom. Resultatet är en ökad kvalitet för individen och kommer att sänka kostnaderna 
över tid. 
 
Förflyttningsinstruktörerna har tillsammans med arbetsterapeuterna arbetat fram utbildningsplan för 2017 där 
målet var att samtliga ordinarie personal ska ha genomgått grundutbildningen i förflyttningsteknik. Målet upp-
fylldes inte helt och utbildningen kommer att fortsätta under 2018. 
 
Under 2017 har tre projekt pågått där sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor inom HSR varit 
inblandade. Sociala dagvården startades upp 24 augusti med invigning av socialnämndens ordförande. Då fanns 
det 30 individer på kö till verksamheten som fått beslut på insatsen social dagvård. Intervjuer med samtliga var 
gjorda under våren 2017 av dem 2 undersköterskor som är anställda i projektet, där individernas behov kart-
lagts. Under hösten är verksamheten i full gång. Man har möjlighet att vara i verksamheten halvdagar eller hel-
dagar som individ utifrån varje enskilds behov. Då detta är en nystartad verksamhet finns inga parametrar att 
jämföra mot hur fungerande verksamheten är. Anteckningar har gjorts under hösten där man intervjuat dem 
som deltagit i verksamheten. Samtliga är väldigt nöjda och glada och kan återberätta att man fått en tillhörig-
het i livet och en meningsfull träffpunkt med meningsfulla aktiviteter. Någon sa ”Hade inte ni funnits hade jag 
nog inte tycket det varit värt att leva längre”. ”Att man kunde ha det så bra så man fick börja här” sa en annan. 
 
Korttidsvård på Stinsen började man planera för hösten 2016 och under våren 2017 anställs personal och de 
boende på Stinsen erbjuds boende på annan enhet på Tullbackagården. I maj är det endast en permanent bo-
ende som bor kvar och kommer att så göra. Palliativa rummet flyttas till Hagby Ängar och då finns 11 korttids-
platser/utredningsplatser dit man som individ kan komma från sjukhuset för fortsatt utredning/rehabilitering 
innan hemgång. Man kan även komma hemifrån under en kortare tid för att utredas och sedan kunna återgå 
till sitt ordinära boende. Personalen har under hösten coachats av projektledaren som är arbetsterapeut och av 
sjuksköterska som är ansvarig för enheten. Personalen har fått lära sig ett rehabiliterande förhållningssätt och 
vikten av att arbeta stödjande i det som individen inte självständigt klarar av. På planeringsdagarna pratade 
man mycket om att inte omhänderta individerna utan arbeta stödjande. Personalen är väldigt intresserad och 
reflekterar mycket över sitt ”nya” arbetssätt som gjort att individerna på Stinsen stärks i sin självständighet och 
detta ger en ökad tillfredsställelse för personen.  
 
Hemtagningsteamet bildades 2016 utifrån att en ny lagstiftning gällande Trygg och säker hemgång från sluten-
vården som ska komma januari 2018. Under 2017   ch sjuksköterska från primärvården. Man har haft plane-
ringar via webblänk där även hemtjänstens gruppledare deltagit för att ett känt ansikte för individen när den 
ska komma hem och mötas upp av hemtjänstpersonal. Under år 2017 hade kommunen enbart fyra betalnings-
dagar för utskrivningsklara individer, som ett resultat av det nya hemtagningsteamets arbete. En noggrannare 
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planering har gjorts och delaktigheten för individen och anhöriga har varit större, allt för en tryggare och säk-
rare hemgång. 
 
Utökning av hjälpmedelsförrådet har gjorts för att kunna hålla isär rena och orena hjälpmedel vid rengöring och 
lager. Förrådet har effektiviserats genom att tekniker och arbetsterapeuter tillsammans strukturerat upp lager-
hållningen. Ytterligare förbättringar behövs under 2018. 

Framtiden 

Under 2018 kommer verksamheten på korttidsenheten fortsätta att utvecklas i samverkan med hemtjänstgrup-
perna för att främja övergången mellan korttidsplatsen och hemmet för individen. Det är viktigt att personalen 
i hemtjänsten ska fortsätta det rehabiliterande förhållningssätt som görs på korttidsenheten även i individens 
egna hem. I uppdraget som sjuksköterskor och arbetsterapeuter har att handleda och utbilda omvårdnadsper-
sonalen, finns ett mål att under 2018 ska kunna utbilda vid team träffar inom olika sjukdomstillstånd.  
 
Under en tremånadersperiod arbetar samtliga yrkeskategorier med exempelvis hjärtsviktspatienter, diabetes-
patienter, patienter med KOL etc. Utbildningsplan och kompetenstrappa för samtliga anställda inom HSR på-
börjas, där samtliga yrkesroller deltar aktivt i det arbetet. Digitala inkontinenshjälpmedel införs så att ”rätt” 
hjälpmedel förskrivs till individen, vilket är både kvalitet- och kostnadseffektivt. Inom palliativ vård utveckla de 
parametrar i registret där verksamheten inte når upp till godkända mål för individerna bl.a. genom bättre doku-
mentation av upplevd smärta mm. Hjälpmedelshanteringen effektiviseras och förebyggande underhåll kartläg-
gas. 

Hemtjänst  
Hemtjänsten utför vård och omsorg till brukare som bor i egen bostad, så kallat ordinärt boende. Insatserna 
utförs dygnet runt. För att få insatser från hemtjänsten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 
Hemtjänsten har i genomsnitt ca 300 brukare. Stödet skiftar mellan 1 och 400 timmar per månad. Verksam-
heten har cirka 90 anställda varav 95 procent är undersköterskor. Här ingår också biståndsbedömning, kommu-
nens arbetsterapeuter samt kostnader för utskrivningsklara. 

Årets händelser 

All personal i hemtjänsten fick utbildning i IBIC och har påbörjat att arbeta enligt det arbetssättet i början av 
året. Arbetsbelastningen har varit hög under hela året men verksamheten har trots det visat på goda resultat i 
nationella brukarundersökningar. En omorganisation av verksamheten påbörjades under våren och planeras 
vara klar januari 2018. Omorganisationen syftar till att möta den nya lag om utskrivningsklara patienter från 
slutenvården samt för att skapa fler och mindre arbetsgrupper och då öka kontinuiteten hemma hos brukarna. 
Alla analoga trygghetslarm är utbytta till digitala trygghetslarm med inbyggt SIM-kort. 

Ekonomiskt utfall 

Verksamhetens redovisar ett budgetöverskridande om 137 tkr. Tilläggsanslaget på 1 350 tkr och budgetansla-
get för utskrivningsklara på 600 tkr har bidragit till att finansiera ökade hemtjänstinsatser under året. Kommu-
nen har betalat 35 tkr för utskrivningsklara.  
 
Det har krävts mycket personalresurser då hemtjänstinsatserna har ökat under året och andelen sjukvårdsin-
satser har ökat. Kommunen har ändrat hemtagningsprocessen och minskat kostnaderna för utskrivningsklara 
patienter på sjukhusen vilket inneburit att fler gått hem till ordinärt boende tidigare. De undersökningar som 
jämför kostnaden för hemtjänst mot andra kommuner visar på att hemtjänsten i Nora ligger på medelkostnad 
eller under medelkostnaden för hemtjänst i riket (Öppna jämförelser, KPB) samtidigt som hemtjänsten ligger 
över medelresultat för brukarnöjdhet. 
 
Bostadsanpassningsbidragets budget gick med underskott om 269 tkr under 2017 beroende på ökat kvarbo-
ende i ordinärt boende för äldre. Svårigheter att kontrollera alla följesedlar för utfört arbete och att ha en sam-
lad bild av påbörjade arbeten och avslutade arbeten vid bostadsanpassningarna. Organisationen behöver se 
över vem som ska ha detta uppdrag. 
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Framtiden 

Behovet av hemtjänst är fortsatt stort och verksamheten ser inte att det kommer att minska under överskådlig 
tid. De analyser som gjorts tidigare visar på att den demografiska utvecklingen i Nora tyder på att behoven av 
hemtjänst kommer att öka. Andelen delegerade sjukvårdsinsatser har ökat under de senaste åren och fortsät-
ter att öka. Brukare som kommer tidigare hem från sjukhuset kräver oftare mer sjukvårdsinsatser. Verksam-
heten ser att det kommer vara svårt att möta detta behov och bibehålla en god och säker vård med nuvarande 
resurser.  
 
Arbetsmarknaden innebär stor konkurrens om arbetskraften och det är sedan tidigare svårt att rekrytera vika-
rier med vårdutbildning, men nu har det även blivit svårt att rekrytera vikarier utan vårdutbildning. För att 
möta vårt personalbehov behöver andelen tillsvidareanställd personal öka.  
 
Det som verksamheten kommer att fokusera på under 2018 är att införa digital signering för läkemedel och 
rehabiliteringsinsatser, uppdatera TES, använda kameror och andra tekniska lösningar hos de brukare som har 
behov, fortsätta med omorganisationen av hemtjänsten samt att all personal i hemtjänsten får e-postadresser 
för enklare och snabbare kommunikation.  

Särskilt boende  
Kommunen har två särskilda boenden, Tullbackagården och Hagby Ängar, med sammanlagt 141 lägenheter. 
Verksamheten är fördelad på 13 avdelningar varav fyra är demensavdelningar. 16 lägenheter är för korttidsre-
habilitering. Verksamheten har cirka 145 medarbetare. Verksamheten omfattar även sjuksköterskeorganisa-
tionen med ca 20 anställda. 
 
Hagby Ängars äldreboende består av åtta gruppboenden och har 65 lägenheter och 13 korttidsplatser, totalt 
finns 90 sängplatser, fördelat på två hus med fyra grupper i varje. Av de åtta gruppboendena är idag tre inrik-
tade mot brukare med demenssjukdomar och en grupp mot korttids/rehab. Verksamheten erbjuder korttids-
boende och växelvård utifrån behov. Antal heltidstjänster i omvårdnadsarbetet är 58,89 fördelat på 79 perso-
nal.  
 
Tullbackagården särskilt boende för äldre består av fem avdelningar varav en är inriktad mot brukare med de-
menssjukdomar. Totalt finns 63 sängplatser varav en är en växelvårdsplats och en är ett palliativt rum. Växel-
vård erbjuds utifrån behov och förmedlas av ett boråd. Palliativa rummet används vid behov och finns till förfo-
gande för samtliga brukare inom äldreomsorgen i Nora kommun. Antal omvårdnadspersonal på Tullbackagår-
den är 70 anställda. Av dessa är 91 procent utbildade undersköterskor. 
 
Det finns en hobbyverksamhet där en person arbetar. I hobbyn anordnas aktiviteter dagligen måndag till fredag 
för brukare inom och utanför enheten. Aktiviteterna består bland annat av gymnastik, bingospel, femkamp, 
tipspromenad, högläsning och handarbeten av olika slag.  

Årets händelser 

Under 2017 har hela Hagby Ängar ställt om till demensboende. Verksamheten har förberett personalen på 
detta genom att tillsammans med Hjernet erbjuda en demensutbildning på 100 poäng. December 2017 blev 26 
anställda klara med utbildningen. Verksamheten har även satsat på att utbilda två undersköterskor på yrkes-
högskolan i Skövde till specialistundersköterskor i demensvård 200Yhp.  
 
En viktig händelse för Hagby ängar är även vårfesten som gick av stapeln 30 maj, där samtlig personal på Hagby 
Ängar är engagerad. Pensionärer från Tullbackagården och hemtjänsten har deltagit i festligheterna. 
 
Stinsen på Tullbackagården har omvandlat sina permanenta platser till rehab och utredningsplatser. Stinsen 
har 11 platser och i nuläget är 10 rehab och utredningsplatser och en permanent plats. 
 
Verksamheten har ökat nattbemanningen på Hagby Ängar och Tullbackagården vilket gett en ökad trygghet för 
de boende nattetid. 
 



50 

I september anställdes en undersköterska som projektledare för att starta en ny demensdagvård i en del av 
Hagby Ängar. En vägg har tagits bort och två lägenheter har blivit ett stort rum vari verksamheten ska bedrivas. 
Start av demensdagvården blir januari 2018. 

Ekonomiskt utfall 

Verksamhetens budgetöverskott om 72 tkr inklusive tilläggsanslaget under året på 4 100 tkr. Verksamheten har 
haft ökade personalkostnader under året som har täckt upp av tilläggsanslaget. Den ökade personalkostnaden 
beror på ökade vårdinsatser/vårdtyngd samt tillsättningen av nattbemanningen enligt IVO:s rekommendat-
ioner. Gällande nattbemanningens kostnadsökning är den korrigerad i 2018 års budget.  

Framtiden 

I det längre perspektivet kommer äldre med behov av det stöd som ett särskilt boende erbjuder att öka. Den 
framtiden måste mötas upp med fler platser. I det kortare perspektivet innehåller framtiden på SÄBO kompe-
tensutveckling av personal för att kunna möta upp brukarnas behov. På Hagby Ängar handlar det primärt om 
demenskunskap och på Tullbackagården om rehabiliteringskunskaper. Vidare kommer SÄBO att påbörja digital 
signering under våren. För att kunna genomföra det projektet kommer verksamheten först att förse boendena 
med wifi och Ipads. Detta öppnar även upp för annan typ av teknik som dels kan underlätta vardagen för med-
arbetarna dels skapa förutsättningar för delaktighet och självständighet för brukarna.  

Funktionsstöd 
Verksamheten omfattar omsorgsboende och personlig assistans. Enheten ansvarar för att verkställa beslut en-
ligt LSS och socialtjänstlagen. Omsorgsboende omfattar fyra gruppbostäder för personer med utvecklingsstör-
ning och har tillsammans cirka 20 platser. Ett stödboende för personer med psykiska och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har ca 10 platser. Dessutom ingår kostnader för externa gruppboenden. Den dagliga 
verksamheten består av fyra olika verksamheter för personer med utvecklingsstörning, psykiska och/eller neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personlig assistans omfattar personligt stöd enligt LSS (lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade) och LASS (lagen om assistansersättning). 
 
Den dagliga verksamheten består av tre olika arbetsplatser för målgrupperna personer med utvecklingsstör-
ning, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även externa arbetsplatser för enskilda personer. 
 
I daglig verksamhets aktiviteter deltar 54 personer och i dagverksamheten deltar 15 personer. 
 
Personlig assistans har beviljats till 32 personer varav 8 personer har kommunen som utförare. Socialpsykia-
trins insatser med boendestöd omfattar 52 personer. Placeringar i externa gruppboenden köps till 6 personer 
enligt LSS och 2 enligt SOL.  
 
Enheten omfattar 60 medarbetare inom gruppbostäder, daglig verksamhet och boendestöd/socialpsykiatri, och 
26 personligassistenter. Till enheten hör också ca 50 kontaktpersoner och 6 ledsagare. 
 
De lagar som styr verksamheten är Socialtjänstlagen (Sol), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), Personlig assistans enligt SFB § 51. 

Årets händelser 

Funktionsstödet har genomfört en organisationsförändring av samordnare. Man har genomfört IP-utbildning 
med tre utbildade och fem påbörjade, genomfört VIVA-utbildning av all personal, genomfört ett projekt med 
Studiefrämjande i samarbete med Kungsängen och Nora kommun, firat 25-års jubileum av Soltunet, påbörjat 
IKT-utveckling av datakunskap hos medarbetarna samt arbetat med verksamhetens tre ledord Självständighet, 
Oberoende och Delaktighet. 

Ekonomiskt utfall 

Verksamheten redovisar ett budgetöverskridande på 4 645 tkr. Gruppboende verksamheten svarar för 1 280 
tkr av budgetöverskridande som härrör till externa placeringar. LSS/LASS ärenden svarar för 3 150 tkr av bud-
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getöverskridande och socialpsykiatrin för resterande del. Generellt beror budgetöverskridande på fler insat-
ser/ärenden, ökad dubbelbemanning som inte täcks av Försäkringskassans beslut samt svårigheter att rekry-
tera till brukare med komplicerade behov, övertid och vikariekostnader. 

Framtiden 

För att utvecklar verksamhetens processer kommer digital signering av medicin och digital tidsredovisning för 
assistenter att påbörjas. Behovet av boendestöd ökar samt behov av platser på dagliga verksamheter. Under 
våren planeras att genomföra flytt av daglig verksamhet till Gammelgården. För att få en ekonomi i balans 
måste verksamheten arbeta med att ta hem externa placeringar alternativt starta upp ytterligare en gruppbo-
stad.  

Individ- och familjeomsorg 

Verksamheten omfattar vård och bistånd samt försörjningsstöd. Verksamheten ansvarar för förebyggande ar-
bete, skydd och särskilt stöd till barn och ungdomar 0–20 år och deras familjer. 
 
Socialtjänsten vid Resursen hanterar myndighetsutövning till barn och ungdomar i åldern 0–20 år och deras 
familjer genom utredning, beslut om insatser och uppföljning inom ramen för gällande sociallagstiftning samt 
ärenden inom familjerätt enligt föräldrabalken och LSS. 
 
Familjebehandlingen Vingen arbetar med förebyggande och behandlande insatser till familjer med barn och 
ungdomar utifrån gällande lagstiftning. Ingångarna till Vingen är egen ansökan, insats från socialtjänsten eller 
remiss från tingsrätten. 
 
Inom vuxenenhetens verksamhetsområden handläggs ärenden enligt SoL och LVM för personer över 21 år. I 
verksamhetsområdet ingår vuxen- och försörjningsstödshandläggning, öppenvårdsbehandling för missbrukare, 
dagverksamheten Gränden för främst missbrukare i samarbete med Bergslagskyrkan samt handläggning av 
ärenden kring alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Handläggning av dödsboärenden samt budget och 
skuldärenden ingår också i vuxenenhetens verksamhetsområden. 
 
Verksamheten IFO barn, ungdom och familj hanterar ärenden som rör barn, ungdom och familj när det gäller 
anmälningar/ansökningar, utredningar, insatser och uppföljning inom sociallagstiftningen och familjerätten. De 
nationella målen inom sociallagstiftningen och familjerätten har en hög nivå av måluppfyllelse när det gäller 
tillgänglighet och handläggning trots stora bemanningsproblem. Vissa tidsproblem har uppstått men inte i 
grunden påverkat skyddsbedömningar och skyddsbehov. Arbetet med att försöka erbjuda insatser på hemma-
plan är fortfarande en viktig uppgift för socialtjänsten.  

Årets händelser  

En ny IFO-chef finns på plats sedan slutet av sommaren och arbetet med att få ett samlat IFO har påbörjats. 
Gemensamma IFO-träffar har hållits under året. 
 
Verksamhetssystemet VIVA har varit uppdelat på två servrar men under slutet av året har ett intensivt arbete 
pågått med att flytta över allt från server 2 till server 1. Detta kommer att underlätta systemadministrationen 
och uppdatering av verksamhetssystemet. Stort arbete har också skett med att uppdatera och effektivisera an-
vändandet av verksamhetssystemet. Arbetet kommer att fortsätta även under 2018. 
 
Barn och ungdom har inrättat en tjänst som barnföljare inom befintlig bemanning. Mottagningssekretaren/me-
todstödjaren har fått ett tydligare uppdrag. Andelen ensamkommande barn och ungdomar har minskat. 
 
Kostnad per brukare har genomförts avseende 2016, som är grunden för framtida fördelning av ekonomiska 
resurser. 
 
Tillsammans med representanter från IOA ledningsgrupp och kommunerna i norra länsdelen så har studiebesök 
gjorts i Trelleborg för att jämföra arbetet bl.a. med försörjningsstöd och stegförflyttning till arbetsmarknaden. 
 
Alkohol- och tobakstillsynen har flyttats över till norra länsdelens gemensamma alkoholhandläggare. 
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IFO har gemensamma ledningsträffar där enhetschef och 1:e socialsekreterarna träffas regelbundet för att ut-
veckla samverkan mellan barn och ungdom och vuxen, samsyn och strategier för utvecklingsarbete och för att 
få en bättre styrning mot gemensamma mål och processer. 

Ekonomiskt utfall. 

Verksamheten redovisar totalt ett budgetöverskridande på 3 884 tkr inklusive tilläggsanslaget om 2 000 tkr un-
der året. Totalt har denna verksamhet ökat sina kostnader med 5 884 tkr i förhållande till grundbudgeten som 
delades ut vid antagande av internbudgeten 2017. 
 
Verksamheten har haft en volymökning gällande placeringar. Detta gäller inom samtliga områden; missbruk 
vuxen, familjehem, konsulentstödda familjehem och våld i nära relation. Det handlar om dels förlängningar av 
pågående placeringar samt nya placeringar. Totalt kostnaden för placeringar för året har varit 12 760 tkr. 
 
Försörjningsstödet exklusive integrationens försörjningsstöd redovisar ett budgetöverskott om 1 400 tkr. Totalt 
för försörjningsstödet i kommunen, inklusive integrationen, redovisas ett budgetöverskridande om 142 tkr. 

Framtiden. 

IFO kommer under året att kartlägga handläggningsprocessen inom samtliga områden. När det gäller ekonomin 
så har IFO en utmaning gällande kostnaderna för konsulentstödda familjehem, där verksamheten behöver göra 
ett krafttag för att kunna rekrytera egna familjehem och minska antalet konsulentstödda familjehem. Kommu-
nerna i norra länsdelen kommer under året att utreda möjligheterna till en gemensam familjehemsenhet där 
syftet är bl.a. att höja kvaliteten på vården av placerade barn/ungdomar, höja kvaliteten för insatser som invol-
verar uppdragstagare, som stöd, utbildning etc. Dessutom kommer familjehemsenheten kunna bidra till en 
större rekryteringsbas av familjehem vilket leder till bättre matchning mellan familjehem och barn/ungdom. 
När det gäller familjerätten satsar IFO på kompetensutveckling så att köp av utredningstjänst inte behöver ske i 
samma omfattning som tidigare. 
 
Det arbete som påbörjades under året med stegförflyttning, det vill säga att utveckla arbetet med att få perso-
ner som uppbär försörjningsstöd att gå vidare till egen försörjning, kommer att fortgå under kommande år.  
 
IFO kommer att fortsätta med att följa upp och utvärdera insatser samt genomföra brukarenkäter för att ha en 
verksamhet som har en insatsmix som motsvarar de behov målgrupperna har. En ny kostnad per brukare kom-
mer att genomföras avseende 2017 och det resultatet kommer också att vara ett bra underlag för det fortsatta 
arbetet. Ett viktigt arbete är också att arbeta med kompetensutveckling, tydlig struktur och att bli en attraktiv 
arbetsgivare för att behålla och rekrytera personal.  

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

Årets händelser  

Deltagarna kommer från KAA (Kommunala aktivitetsansvaret), försörjningsstödtagare från socialtjänsten och 
Arbetsförmedlingen, inklusive etableringsuppdraget. Inom AME finns två egna praktiska verksamheter - Café 
Hjernet samt Verkstan. Under årets har 223 personer varit inskrivna, varav 74 ferieungdomar. Majoriteten har 
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behövt språkpraktik och ett flertal har i kombination med arbete getts möjlighet att fortsätta studera, några på 
arbetstid för att kunna slutföra SFI. 34 individer har fått anställningar av olika slag under året. Samarbete med 
Arbetsförmedlingen kring Delegation unga i Arbete har utökats med ny målgrupp ”Nyanlända” och deltagande i 
det regionala arbets-marknadsprojekt All In finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) påbörjades. Målet är 
att få ut de försörjningsstödstagare som står längs från arbetsmarknaden i varaktigt jobb eller yrkesstudier. 
 
Hjernets café har under perioden januari till juni haft 11 praktikanter med olika sysselsättningsgrad, samtliga 
kvinnor och främst för språkpraktik. Samarbetet med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen har förstärkts och 
resulterat i den lägsta arbetslöshet för nyanlända och ungdomar i norra länsdelen.  
 
Verkstadens verksamhet flyttade till nya och bättre lokaler i det nya ”Föreningscentrum”. Ett samarbete med 
Nora kommuns dagliga verksamhet/Hagbygården startade under året, där deltagarna sysselsatts med enklare 
bygg- och snickeriarbeten, samt olika serviceuppgifter med bl.a. Fritidsbanken. Under året har tre-fyra brukare 
och två handledare haft sin praktiska verksamhet i verkstaden. AME och verkstaden har ansvarat för skötsel, 
gräsklippning, sophantering mm på Alntorps ö under sommaren. Utöver daglig skötsel har dessutom mindre 
bygguppgifter utförts, så som nya trappor, bryggor mm. Sommaren 2017 har även gräsklippning runt turistby-
rån och vandrarhemmet utförts, samt vissa åtgärder på Göthlinska gården. I verkstaden har deltagarna fått 
kunskaper hantering av maskiner, materialkännedom samt tillverkning av allt från fågelholkar till mindre bygg-
nader. Många deltagare i verkstaden har varit nysvenskar, som i första hand varit på verkstan för att öva/prata 
svenska. Verkstaden har under året drivit och ansvarat för Fritidsbankens verksamhet avseende bemanning, in 
samling, lagning av utrustning mm. Fritidsbanken och verkstan har arrangerat/medarrangerat friluftsdagar för 
fritidsgården, skolor och äldreomsorgen. Under året har AME verkstan tagit emot personer från AF, försörj-
ningsstöd, KAA, Activa, Frivården, praoelever från grundskolan och ferieungdomar. Totalt har ca 35 deltagare 
engagerats med olika uppgifter på verkstaden under år 2017. 

Ekonomiskt utfall. 

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett budgetöverskott på 763 tkr som härrör till att budgetanslaget för arbets-
marknadsåtgärder inom individ- och familjeomsorg har inte ianspråktagits samt att verksamheten kostade 
mindre än vad kommunen erhöll i statsbidrag från Migrationsverket. 

Framtiden 

Att fortsätta den strategiska samverkan med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, samt även de privata före-
tagen är viktigt. Angeläget är även utveckling av arbetssättet internt mellan berörda kommunala verksamheter 
för effektivare och snabbare etablering av deltagarna. Dessutom behöver utbudet av praktikplatser utvecklas 
och bättre anpassa till individernas behov, marknaden och kommunens verksamheter.  

Integrationsverksamheten 
Alla utgifter och intäkter för de personer som blir anvisade till Nora kommun ingår i integrationsverksamheten 
och kommunen har för detta inrättat en integrationsbudget. Denna omfattar ensamkommande barns boende, 
skolgång mm, anvisade vuxna och alla kostnader som kretsar kring dem, socialtjänstkostnader både för barn 
och vuxna etc. 
 
Resultaten för 2017 ser bra ut i förhållande till de förutsättningar som funnits. Många av målen som funnits för 
2017 är uppnådda. Enheten har gjort många omorganiseringar på kort tid som varit nödvändiga. Dessa föränd-
ringar har inneburit omplaceringar av barnen från den ena HVB till andra HVB. Personal har flyttats om i de 
olika verksamheterna. En del av förändringarna haft negativ inverkan på personalen vad det gäller trivsel. Det 
har resulterat i att personal sökt sig vidare till annat. 
 
Bedömningen är att ytterligare omorganisering är nödvändigt inom snar framtid då de placerade barnen som 
bor på Martingården blir allt färre.  
 
Integrationsenheten ser en liten risk med barn och ungdomar i våldssituationer i nära relationer samt en nega-
tiv utveckling inom droganvändning. De barn och ungdomar som framförallt rör sig i de kretsarna är barn som 
kommer tillsammans med sina föräldrar till det nya samhället. Skyddsnätet är inte så stort för en nyanländ ung-
dom som kommer utan sin familj. Där behöver olika aktörer hjälps åt för att skapa möjligheter och skydda de 
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ungdomarna som riskerar att hamna i utanförskap. Ett nätverk kring de nyanlända med myndigheter, före-
ningar, ideella organisationer etc. är skapat. De aktiviteter som genomförts i syfte att stärka processerna kring 
ungdomarna har gett avsedd effekt och skapat måluppfyllelse. 
 
Nora kommun har en del stora barnfamiljer som kommit till Nora genom anknytning, d.v.s. har barn som kom-
mit till Nora och fått uppehållstillstånd. Familjerna har väldigt svårt att hitta passande stora bostäder. Även om 
det inte är kommunens ansvar att anordna boende för dessa familjer, då de är självbosättare, så har integrat-
ionsenheten stöttat familjerna i boendesökandet dock utan framgång.  Vid dessa tillfällen används Dalgården 
som ett genomgångsboende. En lösning som är temporär men fungerande. 

Årets händelser 

Under året har integrationsenheten anställt en ny integrationshandläggare och tidigare integrationshandläg-
gare har fått en ny roll inom integrationsenheten, d.v.s. som biträdande enhetschef, men i praktiken varit före-
ståndare för stödboendet. Mycket tid och fokus har lagts på stödboendet för att verksamheten ska vara i fas 
vad det gäller rutiner och resurser. 
 
Inom enheten har HVB Dalgården lagts ner. Dalgårdens personal och boende har flyttats över till HVB Mar-
tingården d.v.s. en sammanslagning av HVB har gjorts till följd av minskat antal ungdomar. I samband med det 
har även Martingården omorganiserats under slutet av 2017 vilket inneburit personalreduceringar från 15 bo-
endestödjare till 10 boendestödjare. Inom enheten finns det nu en föreståndare, istället för två, som förestår 
båda stödboendet och HVB Martingården. Vidare har även genomförts en sammanslagning av personal på flyk-
tingmottagning och stödboendet. 
 
De statliga ersättningarna till kommunerna ändrades 1 juli 2017. Med tidigare ersättningssystem fick kommu-
nerna 1 900 kr/dygn/barn och med nuvarande system får kommunerna enbart 1 350 kr/dygn för barn upp till 
18 år oavsett boendeform. Vuxna asylsökande ska i regel tillbaka till Migrationsverket om det inte föreligger 
mycket särskilda skäl. Kommunerna får inte statlig ersättning för dessa ungdomar, som är asylsökande och fyllt 
18 år, om det inte föreligger LVU-kriterier för deras placering. Effekten av detta är ett försämrat ekonomiskt 
läge.  
 
I december 2017 fattade kommunstyrelsen beslutet att unga vuxna i asylprocessen ska ges möjligheten att vara 
kvar i Noras verksamhet.  
 
En person har anställts med statliga medel och arbetar med språk-och integrationsvän. Syftet med att bli språk- 
och integrationsvän är att hjälpa personer med utländsk bakgrund att få en bra start i det nya hemlandet. Man 
matchar ihop personer för bättre integration. 

Ekonomiskt utfall 

Denna verksamhet är budgeterad utifrån att den ska vara statsbidragsfinansierad och årets resultat är ett bud-
getöverskott om 3 000 tkr. Av erfarenhet av 2016 års bokslut att resultatet inte kan överföras till kommande år 
även om det är riktade statsbidrag, enligt KPMG direktiv om god redovisning. KPMG är kommunens auktorise-
rade revision. 
 
Tabellen visar på minskade statsbidrag som grundas på 
förändrade statsbidragsnormer och åldersförändring av 
nyanlända under året samt färre nyanlända än planerat. 
På kostnadssidan är det lägre personal-, lokal- och vård-
platskostnader än budgeterat. Kommunen har ökade för-
sörjningsstödskostnader, men totalt för kommunen är 
försörjningsstödet budgeterat till 11 600 tkr och utfallet 
för året blev 11 742 tkr. 

Framtiden 

Sedan januari 2016 har antalet nyanlända minskat från drygt 80 personer till nuvarande drygt 40 personer. Mi-
grationspolitiken nationellt och internationellt har stor betydelse för den enskilda kommunen och påverkar 
storlek och inriktning av organisationen inom Nora kommun. Det innebär bland annat att HVB-Martingården 

INTERGRATION BUDGET UTFALL AVVIKELSE 

Riktade statsbidrag -45 900 tkr -42 674 tkr -3 226 tkr 

Försörjningsstöd 2 000 tkr 3 543 tkr -1 543 tkr 

Personalkostnad 24 524 tkr 21 600 tkr 2 924 tkr 

Lokalkostnad 4 587 tkr 4 047 tkr 540 tkr 

Vårdplatser 14 789 tkr 10 484 tkr 4 305 tkr 

SUMMA 0 tkr -3 000 tkr 3 000 tkr 
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kommer att behöva ses över omgående. De ungdomar som är kvar behöver flyttas till nästa steg i boendeked-
jan, vilket är stödboendet. Syftet med stödboendet är att ungdomarna som bor där ska lära sig så mycket som 
möjligt på egen hand för att sedan flytta till eget boende. Efter 21 års ålder kan de inte vara fortsatt placerade 
på stödboendet. Med tiden kommer behovet av stödboendet inte kvarstå då många fyller 21 år samt att alla 
som bor på stödboendet står i bostadskö. Vidare måste verksamheten ta fram ett fungerade arbetssätt för de 
unga vuxna som befinner sig i asylprocessen och väljer att vara kvar i Nora. 
 
Bedömningen är att inom snar framtid kommer enheten att ha ett antal vuxna att arbeta med och de resurser 
som behöver finnas omkring dessa är några integrationshandläggare/integrationsstrategier. En översyn av hela 
integrationsorganisationen inom Nora kommun kommer att behöva genomföras. 

Finansförvaltningen 
Finansförvaltningen omfattar redovisningen av kommunens pensionskostnader, förändring av semesterlöne-
skulden och kommunens anläggningstillgångar. Redovisningen av skatter och bidrag från staten ingår också, 
uppdelat i allmän kommunalskatt, inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag, regleringsbidrag och LSS-utjäm-
ningsbidrag samt fastighetsavgiften. Kommunens finansnetto ingår i finansområdet, det vill säga skillnaden 
mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. De finansiella intäkterna består främst av utdelning från 
Kommuninvest, borgensavgifter och avkastning på likvida medel. De finansiella kostnaderna består till största 
delen av räntekostnad på intjänade pensionsförmåner. 

Ekonomiskt utfall 

Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott om 2 346 tkr, som till största delen består av tillfälliga kost-
nader och intäkter. Avskrivningarna blev 775 tkr lägre än budgeterat. Det har främst sin förklaring i att Sam-
hällsbyggnadsförbundet inte genomfört budgeterade investeringar i den takt som planerat samt övergång till 
komponentavskrivning fr.o.m. 2017. Kommunen har också gjort en nedskrivning av exploateringsmarken med 4 
294 tkr som påverkar resultatet. Resterande budgetöverskridande om 182 tkr beror främst på semesterlönes-
kuldens förändring. 
 
Skatteintäkterna redovisar ett budgetöverskott om 5 051 tkr. Det beror på att kommunen budgeterade en för-
väntad återbetalning av skatteintäkter (preliminär slutavräkning) på 5 451 tkr, enligt Sveriges kommuner och 
landstings beräkningar vid årets början. Men resultatet blev 1 169 tkr och det betyder att resultatet blev ett 
budgetöverskott om 4 282 tkr för året. Kommunen ”återbetalar” således mindre än planerat till staten vid årets 
slut. Mellankommunala kostnadsutjämningen och högre intäkter för fastighetsavgiften bidrar med resten till 
budgetöverskottet av skatter och intäkter. Preliminära slutavräkningen är en korrigeringspost som beaktar för-
väntad skattekraft under innevarande år. Under året har skatteprognoserna från Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) för bland annat preliminära slutavräkningen förändrats vid varje ny skatteberäkning. 
 
Det positiva finansnetto resultat om ett budgetöverskott på 996 tkr, exklusive korrigeringen av Kommuninvests 
medlemsinsats, har sin främsta förklaring i Kommuninvest resultat 2016 som utbetalades under året. 
 
Balansposten exploateringsmarken har uppdaterats genom nedskrivning i balansräkningen med 4 294 tkr samt 
har balansposten för kommunens andel av Kommuninvest uppdaterats utifrån faktiska medlemsinsats till Kom-
muninvest om 4 825 tkr. 
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Finansiella nyckeltal över de senaste tre åren 
NORA KOMMUN ÅR 2017 ÅR 2016 ÅR 2015 

Antal invånare per den 31 december  10 747 inv. 10 665 inv. 10 502 inv. 

Skattesats 22,25 kr 21,75 kr 21,75 kr 

Skatter och bidrag 614 501 tkr 583 185 tkr 550 196 tkr 

Skatter och bidragsförändring mellan åren 5,4 % 6,0 % 1,8 % 

Skatter och bidragsförändring mellan åren 31 316 tkr 32 989 tkr 9 968 tkr 

Nettokostnad inklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster 597 572 tkr 578 080 tkr 550 100 tkr 

Varav återbetalning av AFA premie     4 154 tkr 

Varav slutreglering av pensionsåtagande för Ädelreformen   4 336 tkr   

Nettokostnadsförändring mellan åren 3,4 % 5,1 % 2,0 % 

Nettokostnadsförändring mellan åren 19 492 tkr 27 980 tkr 10 662 tkr 

Nettokostnadsförändring mellan åren exklusive jämförelsestörande poster 2,6 % 5,1 % 2,7 % 

Nettokostnadsförändring mellan åren exklusive jämförelsestörande poster 15 156 tkr 28 162 tkr 14 816 tkr 

Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag 97,2% 99,1 % 100,0% 

Finansnetto inklusive pensionsränta 1 928 tkr 3 236 tkr 1 971 tkr 

Varav diskonteringsräntan som påverkar pensionsräntan       

Årets resultat (Förändring av eget kapital) 18 857 tkr 8 341 tkr 2 067 tkr 

Resultat exklusive jämförelsestörande poster 18 857 tkr 4 005 tkr -2 087 tkr 

Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag 3,1 % 1,4 % 0,4 % 

Nettoinvesteringar 28 524 tkr 32 927 tkr 15 669 tkr 

Avskrivningar 14 706 tkr 13 143 tkr 14 010 tkr 

Nettoinvesteringar/nettokostnad 4,8 % 5,7 % 2,8 % 

Avskrivningar/nettoinvesteringar 51,6% 39,9% 89,4% 

Tillgångar 389 740 tkr 376 960 tkr 355 550 tkr 

Skulder/avsättningar 156 600 tkr 167 502 tkr 154 433 tkr 

Eget kapital 233 140 tkr 209 458 tkr 201 117 tkr 

Soliditet 59,8 % 55,6% 56,6 % 

Resultatutveckling (årets resultat/eget kapital) 8,1 % 4,0 % 1,0 % 

Förändring av tillgångar 3,4 % 6,0 % -7,2 % 

Likviditet 115 794 tkr 85 955 tkr 99 510 tkr 

Långfristig låneskuld       

Kortfristig låneskuld 103 496 tkr 117 627 tkr 107 698 tkr 

Ansvarsförbindelse (Pensionsförpliktelser) 258 122 tkr 268 045 tkr 289 160 tkr 

Resultat per invånare 1 755 kr 782 kr 197 kr 

Likviditetsdagar (likviditet/nettodriftkostnad) 50 dgr 39 dgr 47 dgr 

Skatteväxling/skatteförändring 0,50 kr   -0,03 kr 

Investeringsredovisning 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 29 033 tkr, vilket är 67,2 procent av investeringsbudgeten, som var 
totalt 43 185 tkr. Kommunen hade 64 investeringsprojekt och 54 av dessa har aktiverats under året. 
 
Tillväxt och utveckling använde 189 tkr mer än budgeterat och redovisningen visar att kostnaderna härrör från 
ishallen och utbyte av in- och utlåningsautomater.  
Omsorgens budgetöverskridande av investeringsbudgeten på 478 tkr beror på ökade omsorgsinsatser. Investe-
ringskontot för sängar var beräknat till 350 tkr under 2017 då 150 tkr skulle användas till att byta ut sängar som 
är äldre än 15 år. Detta var inte möjligt då pengarna gått åt till att köpa in nya sängar för en totalkostnad på 
465 tkr. Madrasskostnaden översteg även den investeringsbudgeten på 215 tkr och resultatet blev en kostnad 
på 259 tkr. En annan investering som blev större än investeringsbudgeten var de digitala trygghetslarmen som 
var planerade att införas under en tre årsperiod. Med nya kunskaper om införande period så blev det enklare, 
billigare och säkrare att genomföra hela projektet under ett år. 
 
Investeringsprojekt Östra stranden är inte klart och investeringstakten följer inte verksamhetens planerade in-
vesteringstakt som Samhällsbyggnadsförbundet deklarerade i samband med äskandet. Projektet Järnboås är 
försenat och beräknas slutföras år 2018. I övrigt finns det ett antal projekt som inte startat och följaktigt över-
förs dessa till år 2018. Det kan innebära ett framtida problem med likviditeten, kommunens planerade stora 
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investeringar, om inte investeringsprojekten följer sina planerade investeringstakter och om kommunen måste 
låna likvida medel och betala ränta för oanvända ekonomiska resurser. 
 

Projekt         

kod INVESTERINGSBUDGET OCH UTFALL 2017 BUDGET UTFALL AVVIKELSE 

  CENTRAL ADMINISTRATION       

92230 Centralt inköp av nya PC (utbyte) 800 tkr 486 tkr 314 tkr 

92230 Övriga IT-investeringar 200 tkr   200 tkr 

92231 Utökning IT-kapaciteten 1 000 tkr 1 097 tkr -97 tkr 

92309 Arbetsfordon 250 tkr 201 tkr 49 tkr 

92303 Alntorps Ö  1 200 tkr 504 tkr 696 tkr 

92400 investeringar av köksutrustning 193 tkr   193 tkr 

92400 Blatschiller Järntorgsskolan 62 tkr 61 tkr 1 tkr 

92400 Järnboås skola 32 tkr 32 tkr 0 tkr 

92400 Lastkaj Ås skola 44 tkr 44 tkr 0 tkr 

92400 Lingårdens förskola 23 tkr 23 tkr 0 tkr 

92400 Pershyttan köket 26 tkr 26 tkr 0 tkr 

92401 Köksutrustning Sagoskatten 0 tkr 624 tkr -624 tkr 

  SUMMA 3 830 tkr 3 098 tkr 732 tkr 

  BILDNING       

94002 Trådlösa nätverk  500 tkr 411 tkr 89 tkr 

94100 Ospecificerade investeringar-Idrottshuset 120 tkr 99 tkr 21 tkr 

94120 Lärkesskolan Gyttorpsskolan 100 tkr 81 tkr 19 tkr 

94130 Gyttorps förskola 60 tkr 56 tkr 4 tkr 

94141 Ås förskola 200 tkr 67 tkr 133 tkr 

94172 Infrastruktur Lingårdens Förskola 340 tkr   340 tkr 

94173 Soltunet inventarier 20 tkr 20 tkr 0 tkr 

94176 Förskolan Sagoskatten 352 tkr 280 tkr 72 tkr 

  SUMMA 1 692 tkr 1 014 tkr 678 tkr 

  SOCIALTJÄNST       

93001 Strategi för ökad möjlighet till kvarboende för äldre 50 tkr 43 tkr 7 tkr 

93204 Digitala trygghetslarm 305 tkr 721 tkr -416 tkr 

93310 Inventarier Tullbackagården 280 tkr 159 tkr 121 tkr 

93320 Inventarier Hagby Ängar 330 tkr 334 tkr -4 tkr 

93400 Utbyte av sängar inom hemsjukvården 350 tkr 465 tkr -115 tkr 

93402 Mobila lyftar 0 tkr 27 tkr -27 tkr 

93403 Utbyte av basmadrasser äldreomsorgen 215 tkr 259 tkr -44 tkr 

  SUMMA 1 530 tkr 2 008 tkr -478 tkr 

  TILLVÄXT OCH UTVECKLING       

95100 Upprustning/inventarier - Verkstan, Fritidsbanken och Hjernets Café 110 tkr 98 tkr 12 tkr 

95402 Utbyte av automater för in- och utlån 200 tkr 298 tkr -98 tkr 

95402 Upprustning av fasadskyltar 50 tkr 26 tkr 24 tkr 

95501 Ishockeyhallen ombyggnad 0 tkr 128 tkr -128 tkr 

95506 Inventarier och utrustning 100 tkr 99 tkr 1 tkr 

  SUMMA 460 tkr 649 tkr -189 tkr 

  TEKNISK VERKSAMHET       

92103 Hagbydammen 500 tkr 311 tkr 189 tkr 

92170 Ny förskola, trafiklösning 0 tkr 24 tkr -24 tkr 

92308 Småbåtshamn, upprustning bryggor 166 tkr 155 tkr 11 tkr 

92510 Ombyggnad gator och beläggningsarbete, enligt planinventering 2 000 tkr 2 016 tkr -16 tkr 

92510 Lokalgata Fibbetorp 294 tkr   294 tkr 

92511 Tillgänglighetsanpassning 100 tkr 110 tkr -10 tkr 

92514 Ny gatubelysningsautomatik, nya abonnemang 1 000 tkr 1 000 tkr 0 tkr 

92520 Upprustning av broar, enligt kravspec efter besiktning 500 tkr   500 tkr 

92523 Bryggeriet, infart/utfart 576 tkr 472 tkr 104 tkr 

92523 Bryggeriet, asfaltering infart/utfart 164 tkr 164 tkr 0 tkr 

92527 Ställplats för husbilar vid Skojarbacken/Tivoligatan 870 tkr 946 tkr -76 tkr 

92528 Gatuombyggnad i samband med VA-omläggning 750 tkr 179 tkr 571 tkr 

92529 Ny cykelväg utefter Trängkårsvägen 700 tkr 620 tkr 80 tkr 

Projekt         

kod INVESTERINGSBUDGET OCH UTFALL 2017 BUDGET UTFALL AVVIKELSE 
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92530 Klimatklivet 1 000 tkr 142 tkr 858 tkr 

92550 Lekplatser projektering/reinvestering 50 tkr   50 tkr 

92551 Parkutrustning samt nyinvestering i träd och planteringar 170 tkr 54 tkr 116 tkr 

92553 Dränering och grus till löparbanan på Norvalla 70 tkr   70 tkr 

92553 Nya 11-mannamål till Gyttorps IP 25 tkr 30 tkr -5 tkr 

92554 Strandskoning mellan Trängbo och kvarteret Häggen 400 tkr   400 tkr 

92606 Dagvattenhantering efter VA-inventering 150 tkr 110 tkr 40 tkr 

95505 Projektering fotbollsplaner 174 tkr 76 tkr 98 tkr 

  SUMMA INVESTERINGSUTGIFTEN FÖR KOMMUNEN EXKL TAXEFINANSIERAT 9 659 tkr 6 409 tkr 3 250 tkr 
     

  SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 17 171 tkr 13 178 tkr 3 993 tkr 
     

Projekt         

kod INVESTERINGSBUDGET OCH UTFALL 2017 BUDGET UTFALL AVVIKELSE 

  TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET       

92600 Nora Reningsverk ombyggnad 1 000 tkr 1 000 tkr 0 tkr 

92602 Ledningsnätsarbete och dagvatten/Lämåsvägen-Skyttevägen Striberg 1 000 tkr 1 000 tkr 0 tkr 

92602 VA Lämåsvägen/Skyttevägen 270 tkr 270 tkr 0 tkr 

92603 Säkerhet vattenverk 100 tkr 101 tkr -1 tkr 

92604 Östra stranden 17 000 tkr 8 950 tkr 8 050 tkr 

92605 VA Svinamotabacken  2 000 tkr 2 000 tkr 0 tkr 

92605 VA Svinamotabacken 994 tkr 994 tkr 0 tkr 

92606 VA-anläggningar ospecificerat 500 tkr 489 tkr 11 tkr 

92608 Järnboås 2 000 tkr 73 tkr 1 927 tkr 

92609 VA-Ledning Nora-Lindesberg  1 000 tkr 822 tkr 178 tkr 

92612 Asfaltering Ängarna återvinningscentral (ÅVC) 150 tkr 156 tkr -6 tkr 

  SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET 26 014 tkr 15 855 tkr 10 159 tkr 
     

  TOTALT NORA KOMMUN 43 185 tkr 29 033 tkr 14 152 tkr 

Norabostäder AB 
Norabostäder AB:s samtliga aktier ägs av Nora kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ra-
men för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolagets verksamhetsupp-
drag är att inom Nora kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med 
bostäder, affärslägenheter, förvaltningslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. 
 
Norabostäder har 658 bostäder och prima lokalytor på drygt 3 700 kvm. Efterfrågan är hög, uthyrningsgraden 
ligger på cirka 99 procent. Under 2017 gjordes en omflyttning i 119 bostäder (2016- i 105 bostäder). 
 
Vinsten för helåret 2017 efter finansiella poster uppgick till 1,0 Mkr (2016 förlust 4,8 mkr). Budgeterat resultat 
för 2017 uppgick till 0 Mkr. Den största skillnaden jämfört med budgeten är föranledd av lägre drifts- och ränte-
kostnader. Hyreshöjningen för bostäder 2017 slutade på 0,7 procent (2016 – 0,5 procent) från den 1 januari. 
 
Under 2017 har bolaget förvärvat de centralt belägna tomterna Tallen 6 och7 samt Gullvivan 9 för en köpeskil-
ling om 3 Mkr. Utredning om möjligheter till bostadsproduktion på de förvärvade tomterna pågår. Andra större 
investeringsprojekt var renovering av tvättstuga vid Ågatan (Skolmästaren 1), takbyte (Venus 4), panelbyte 
(Korpen 4-5), ny styr- och reglerutrustning (Björken 15), utvändig målning (Timmermannen 4), renovering av 
uteplatser (Gästgivaren, Gyttorp 5:3), iordningställande av gård med nytt staket och passersystem (Spoven 6) 
samt upprustning av nedslitna lägenheter.  
 
Efterfrågan bedöms som fortsatt hög. För 2018 blir hyreshöjningen för bostäder 1,2 procent från och med 1 
april.  

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 
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är att inom Nora kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostä-
der, affärslägenheter, förvaltningslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. 
 
Nora Fastigheter äger och förvaltar cirka 63 000 kvm prima lokalytor och 55 seniorbostäder. Största kund är 
Nora kommun som står för 79 procent av förhyrningarna. I dessa förhyrningar innefattas skolor, förskolor, 
vårdboende samt verksamhets- och förvaltningslokaler fördelade i kommunens tätorter. Övriga förhyrningar 
sker till företag, föreningar och organisationer. De lokalerna finns främst i centrala Nora, Pershyttans industri-
område och kvarteret Bryggeriet. 
 
Vinsten för helåret 2017 efter finansiella poster uppgick till 0,5 Mkr (2016 vinst 1,8 mkr). Resultatet är till 
största delen föranledd av lägre drifts- och räntekostnader. Trots vinsten 2017 är det genomsnittliga resultatet 
för perioden 2010-2017 endast plus 123 tkr, vilket innebär att bolaget i snitt över den tidsperioden endast re-
dovisat små överskott. Budgeterat resultat för 2017 uppgick till 0 Mkr. 
 
Verksamhetsövergång av all personal från Nora Fastigheter till Norabostäder har genomförts per den 1 januari 
2017. 
 
Större investeringsprojekt under året var ny ridåvägg i Idrottshallen samt mark och avloppsarbeten vid Simhal-
len (Bikupan 18), takarbeten vid Tullbackagården (Göken 24) och Hagby Ängar (Trängen 3-4), nytt ventilations-
aggregat, ny brandlarmanläggning, byte av taktäckning samt målningsarbeten vid Ås skola (Åshyttan 4:65) samt 
målning av Idrottshall och renovering av wc vid Gyttorp Skola (Gyttorp 10:67). 
 
Efterfrågan bedöms som fortsatt hög. Eventuella ändringar i kommunens framtida lokalanvändning kommer i 
hög grad att påverka verksamheten i bolaget.  

Nora Kommuns organisation 2017 
 

KOMMUNSTYRELSEN 2017 

Namn Uppdrag Parti 

Solveig Oscarsson Ordförande S 

Ulla Bergström Vice ordförande S 

Jonas Åkerman Ledamot S 

Per Andreasson Ledamot S 

Hans Knutsson Ledamot S 

Bror-Erik Israelsson Ledamot S 

Camilla Andersson-Larsson Ledamot V 

Therese Hoikkala Ledamot V 

Tom Rymoen Ledamot M 

Helena Vilhelmsson Ledamot C 

John Sundell Ledamot KD 

Birgitta Borg Ledamot L 

Ove Göthlin Ledamot SD 

Pia-Maria Johansson Ledamot Lpo 

Bertil Roden Ledamot NP 

   
ORGANISATION 2017 

Ulf Carlsson Kommunfullmäktiges ordförande S 

Ulf Carlsson Valberedningens ordförande S 

Jan Kallenbäck Revisionens ordförande Opol 

Solveig Oscarsson Kommunstyrelsens ordförande S 
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VERKSAMHET 2017 

Isabell Landström Kommunchef - 

Henric Lundberg Verksamhetschef - Utbildning - 

Fredrik Bergström Verksamhetschef - Omsorg - 

Lars Skoghäll Verksamhetschef - Tillväxt och utveckling - 

   
BOLAG, GEMENSAMMA NÄMNDER, KOMMUNALFÖRBUND 2017 

Bror-Erik Israelsson Nora Fastigheter AB Ordförande S 

Eva Henebäck Nora Fastigheter AB Verkställande direktör - 

Bror-Erik Israelsson Norabostäder AB Ordförande S 

Eva Henebäck Norabostäder AB Verkställande direktör - 

Kristine Andersson Samhällsbyggnadsförvaltningen Ordförande S 

Ola Westin Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef - 

Hans-Olof Hake Samhällsbyggnadsförbundet Ordförande S 

Eva Jonsson Samhällsbyggnadsförbundet Förbundschef - 

Ameer Sachet Nerikes Brandkårs Ordförande S 

Per-Ove Staberyd Brandchef - 

Organisationen redovisar förhållandena per den 31 december 2017 


