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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

SD~~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-04-05 33 

Lu § 27 dnr ks2017-163 

Arsredovisning 2016 för Nerikes Brandkår 

Direktionen har den 10 mars 2017, § 2, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2015 för Nerikes Brandkår samt 

att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

SO~~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

2017-04-05 34 

Lu § 28 dm ks2017-159 

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordnings
förbundet SOFINT 

Parterna i Samordningsförbundet har överlämnat ett förslag till reviderad 
förbundsordning för SOFINT. Kommunerna i Samordningsförbundet har 
hittills utsett varsin revisor. Förslaget till revidering innebär att kommunerna 
utser en gemensam revisor till samordningsförbundet. 

Samordningsförbundet önskar få förslag på vilken kommun som ska utse 
revisor och från och med vilken tidpunkt det kan gälla. 

Kommunchefen informerar om att den 6 april 2017 ska ordförandena i 
kommunstyrelserna i KNÖL-kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsbergs träffas tillsammans med respektive kommuns kommunchef. 
Vid mötet ska man bland annat diskutera frågan om revisor i samordnings
förbundet. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet SOFINT. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-04-05 35 

Lu § 29 dnr ks2017-155 

Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2016 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och 
koncernredovisning för 2016 års verksamhet. Resultatet för kommunen är 
8,3 miljoner kronor och för koncernen 6,4 miljoner kronor. 

Balansomslutningen uppgår till 377 miljoner kronor för kommunen och 
951,6 miljoner kronor för koncernen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna bokslutet för kommunen och koncernredovisning för 2016 års 
verksamhet till revisionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2016 års 
bokslut. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrka de 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-04-05 

Lu § 30 dnr ks2017-156 

Ekonomiavdelningens förslag till budgetanvisningar inför 
budgetåret 2018 och planåren 2019-2020 

36 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till budgetanvisningar för 
budgetåret 2018 och planåret 2019-2020. 

Nora kommuns antagna vision och övergripande mål som antogs i samband 
med att 2016 års budget fastställdes är också riktvärden i budgetprocessen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till budgetanvisningar inför budgetåret 2018 
och planåret 2019-2020. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-04-05 37 

Lu § 31 dnr ks2017-158 

Förslag till policy för kränkande särbehandling 

Personalchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Kommunfullmäktige 
antog jämställdahetsplanen år 2007. Den innehåller även handlingsplan för 
trakasserier och kränkande särbehandling. 

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare ha en policy och handlingsplan 
mot trakasserier och kränkande särbehandling. Därför har personal
avdelningen arbetat fram en policy för att tydliggöra arbetsgivaren 
Nora kommuns ställningstagande. 

I policyn används begreppet kränkande särbehandling som ett samlings
namn där diskriminering, mobbing , trakasserier och sexuella trakasserier 
ingår. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till policy mot kränkande särbehandling. 

Protokollsutdrag till 

2 O ~'4.~Z--_------L-_-----j 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-04-05 38 

Lu § 32 dnr ks2011/293 

Förslag till förlängning av folkhälsoavtalet under ett år 

Kommunchefen informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett nytt 
förslag till avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Region 
Örebro län och kommunerna. 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 om en förlängning av avtalet 
t.o.m april 2017. Då arbetet fortfarande pågår med att ta fram ett nytt avtal 
föreslås en förlängning av gällande avtal under ett år. 

Regionsstyrelsen har behandlat ärendet men protokollet är ännu inte justerat 
varför det vid dagens sammanträde ännu inte finns något förslag till avtals
förlängning. 

Förhoppningsvis finns ett förslag till förlängning av avtalet färdigt till kommun
styrelsens sammanträde den 26 april. Ledningsutskottet enas därför om att 
föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlr3desdatum Sida 

2017-04-05 39 

Lu § 33 dnr ks2017-213 

Ekonomisk rapport, mars 2017 

Ekonomiavdelningen har tagit fram en ekonomisk rapport !.o.m mars 2017. 

Månadsrapporten visar på ojämnheten i in- och utbetalningar till kommunen 
vilket resulterar i stora avvikelser mot linjär konsumtion. Det finns inget i 
nuläget som indikerar på att budgeten inte kommer att hållas vid årets slut 
utifrån redovisningen. Det kommer dock troligen både positiva som negativa 
budgetavvikelser i samband med delårsbokslute!. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2017-04-05 40 

Lu § 34 dnr ks2017-167 

Motion 1/2017 om gemensamma studiedagar och fortbildning för 
kommunens och fristående friskolor och skolor i Nora 

Helena Vilhelmsson (G), Birgitta Borg (L), John SundelI (KD) och Ewa 
Turesson (M) överlämnade motionen på fullmäktige den 15 mars 2017, § 2. 

Motionärerna föreslog: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att erbjuda gemensamma studiedagar och 
eventuella fortbildningar för kommunens förskolor och skolor och i dagsläget 
Borns Friskola och Solberga AB, 

Ledningsutskottet besluta 

att överlämna motionen till kommunchefen för beredning. 

Protokollsutdrag till 

t~G 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utd ragsbes~nde 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdarum Sida 

2017-04-05 41 

Lu § 35 dnr ks2017-020 

Medborgarförslag 1/2017 om gatubelysning på Esstorp i Nora 

Asa Eiremo överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 
15 mars 2017. § 4. 

Förslagsställaren föreslog : 

att gång- och cykelvägen mellan fd fotbollsplanen och Skogsbärsgatan 
kompletteras med belysning. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till kommunchefen för beredning . 

Protokollsutdrag till 

~c. 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

gDd~ 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-04-05 42 

Lu § 36 dnr kd2016-230 

Information om hundaktivitetsgård 

Bakgrunden till ärendet är ett medborgarförslag från 2016 om hundrastgård 
på Hagby Ängar. Dåvarande kommunchef överlämnade ett förslag till svar på 
förslaget som behandlades på kommunstyrelsen den 1 april 2017. 

Dåvarande kommunchefen hade kontaktat Bergslagens Kommunalteknik, 
BKT, för yttrande i ärendet. Kommunalförbundet överlämnade ett yttrande 
om investerings- och driftskostnader samt synpunkter på plats för hundrast
gården. Kommunchefen ansåg att om en hundrastgård är en prioriterad 
kommunal investering bör den göras när den organiserade fotbollsverk
samheten vid Ängarna upphör. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunchefen för att utreda 
kostnaden för en hundrastgård på Ängarna som kan tas i bruk före 
sommaren. 

När ärendet har utretts vidare har det framkommit att det är en plats för att 
aktivera hundar som önskas och inte en plats för att rasta dem. 

Utvecklingschefen har varit i kontakt med representanter för fotbollsverk
samheten och med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, fd BKT. Frågan 
är ännu inte färdig utredd men troligen kan ärendet tas upp vid nästa 
ledningsutskott, i maj månad. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-04-05 43 

Lu § 37 dnr ks2017-206 

Anhållan om tilläggsanslag för renovering av paviljongen vid 
strandspromenaden 

Kommunchefen och administrativa chefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. Paviljongen vid strandspromenaden är mycket använd under hela 
året men framför allt under den varma årstiden. Den används bland annat av 
många som viloplats vid promenader eller som utsiktsplats över Norasjön. 

Paviljongen har inte genomgått någon upprustning på många år. De åtgärder 
som genomförts har varit akuta när något gått sönder. Under senaste tiden 
har det dock framförts behov av underhåll och förbättringar för att paviljongen 
inte ska försämras ytterligare och ta skada. 

Kommunens fastighetsstrateg har besiktat paviljongen för att kunna bedöma 
skador och nödvändiga åtgärder. Vid besiktningen påträffades flera synliga 
skador som bör åtgärdas för att inte byggnaden ska vara farlig att använda. 
Av säkerhetsskäl för att ingen ska skada sig har vissa åtgärder redan genom
förts. Paviljongen kommer att stängas av för allmänheten tills ytterligare 
åtgärder sker. 

Fastighetsstrategen har beräknat att kostnaderna för renoveringen uppgår till 
ca 250 000 kronor. Det innebär att kommunchefen och administrativa chefen 
anhåller om ett tilläggsanslag på 250 000 kronor. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anslå 250 000 kronor för renovering av paviljongen samt 

att medlen anslås ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyf1(ande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-04-05 

Lu § 38 dnr k.<;lö~1- lo:; 

Information om arbetet med svar på remiss på Regional 
utvecklingsstrategi för Örebro län, RUS 

Sida 

44 

Kommunchefen informerar om det pågående arbetet med att besvara 
remissen Regional utvecklingsstrategi, RUS. 

Kommunchefen har bett kommunens verksamhetschefer och övriga chefer 
som ingår i den övergripande ledningsgruppen besvara frågorna i den enkät 
som gäller RUS:en. Därefter sammanställer hon svaren och redovisar för 
kommunstyrelsen . Frågan ska också diskuteras då ordförandena i kommun
styrelserna och kommuncheferna i KNÖL-kommunerna träffas i Nora den 
6 april. 

Svar ska sedan lämnas till Region Örebro län senast den 15 maj 2017. 

Protokollsutdrag till 
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Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I§ § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson 1 

Ulla Bergström 1 

MarQaretha Eriksson 1 

Camilla Andersson Larsson -
Tom Rymoen -
Helena Vilhelmsson I §§ 28-37 1 

Göran Berggren 1 

Ersättare 

§§ 27, 38 Hans Knutsson 1 

Per Andreasson 1 

David Stansvik 1 

Ulf Wilder 1 

Antal 
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