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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~D cAL. 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-04-11 

Lu § 27 dnr ks2018-169 

Arsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår 

Direktionen har den 7 mars 2018, § 3, behandlat rubricerat ärende. 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att 
godkänna årsredovisningen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2017 för Nerikes Brandkår samt 

Sida 
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att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
år 2017. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-11 34 

Lu § 28 dnr ks2018-125 

Motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal inom 
skola, vård och omsorg 

Therese Hoikkala och Camilla Andersson Larsson (båda V) överlämnade 
motionen på fullmäktige den 28 februari 2018, § 3. 

Motionärerna föreslog: 

att kommunen ser över möjligheten att ge tillägg för löneavdrag , på grund av 
karensdag , till personal inom skola, vård och omsorg samt 

att kommunen utreder vad detta skulle kosta för varje verksamhetsområde, 
dvs barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS. 

Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna motionen till personalChefen för beredning. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

e.o Ck'---
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-11 35 

Lu § 29 dnr ks2018-158 

Förslag till riktlinjer för skanning och ersättningsskanning av 
handlingar 

Arkivarien har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt arkiviagen ska 
myndighetens arkiv, dvs de handlingar som kommer till i myndighetens 
verksamhet och som lämnas till arkivet, bevaras och vårdas så att det säker
ställer bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Handlingarna ska 
återges på ett sätt att de kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
under den tid de ska bevaras. 

Som regel ska en handling som kommer in till en myndighet bevaras i 
ursprungligt skick. Kommunen tar dock emot en stor mängd dokument på 
fysiskt medieformat. Dessa digitaliseras sedan bland annat genom skanning 
och används därefter digitalt. Den digitala avbilden ska vara så lik originalet 
som möjligt. 

Om avsikten är att gallra den fysiskt inkomna handlingen för att i stället 
spara det digitala exemplaret måste man försäkra sig om att kraven på att 
handlingen ska bevaras i ursprungligt skick är uppfyllda. 

Riktlinjer för skanning och ersättningsskanning av handlingar ska användas 
som ett styrdokument för skanning av inkomna allmänna handlingar. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslaget till riktlinjer för skanning och ersättningshandlingar av 
handlingar. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~O 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-04-11 36 

Lu § 30 dnr ks2018-121 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Delegationsordningen har reviderats för att anpassas till den nya kommunal
lagen vad gäller till exempel hänvisningar till lagen. 

Revidering har också gjorts av titel för kommunchef till kommundirektör och 
anpassningar till den grafiska profilen. 

Dessutom har arbetsmiljödelegeringen anpassats till den gällande 
organisationen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-04-11 37 

Lu § 31 dnr ks2018-186 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

Kommunen utför tillsyn enligt 26 paragrafen lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. Enligt 46 paragrafen, samma lag, får kommunen ta 
ut en avgift för detta. Det är Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som 
utför tillsynen för kommunerna Hällefors, Lindeberg, Ljusnarsber och Nora. 
Avgiften används till finansiering av tillsynen. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att den som bedriver 
anmälningspliktig verksamhet med försäljning av elektronikska cigaretter 
och eller påfyllningsbehållare ska betala en avgift på 1 500 kronor per år. 
Avgiftens storlek stämmer överens med avgiften för tillsyn enligt tobaks
lagen. 

Avgiften tas ut i efterskott och betalningen sker till Samhällsbyggnads
nämnden Bergslagen. 

Under utskottets behandling av ärendet ställs ett antal frågor. Utskottet 
enas om att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut och att bjuda in 
representanter för nämnden för att besvara frågorna. 

Ledningsutskottet beslutar 

att föra ärendet till komrnunstyrelsen för beslut. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyr1<ande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

eD C4L 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-11 

Lu § 32 dm ks2017 -435 

Rapport om kostnader och resursåtgång för införande av 
e-förslag i Nora kommun 

Sida 
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Ledningsutskottet gav, den 8 mars 2017, § 26, kommundirektören i uppdrag 
att utreda vilka kostnader och vilken resursåtgång ett eventuellt införande av 
e-förslag skulle innebära. 

Kommundirektören har genomfört en förstudie för att få fram kostnader för 
att införa e-förslag och vilka resurser det går åt i form av administration och 
handläggning. 

Kostanden för ett system för att hantera e-förslag uppskattas till mellan 
45 000-60 000 kronor per år med en något högre kostnad första året. 
Tidsåtgången för att administrera och handlägga de e-förslag som lämnas 
uppskattas till ca 7,5 timmar per vecka. Det motsvarar en femtedels tjänst. 

Kommundirektören anser att ett införande ave-förslag inte ryms inom budget 
för 2018. 

Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att rapporten även 
ska delges kommunstyrelsen. 

Utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att 
komplettera rapporten med en konsekvensanalys och att ärendet därefter tas 
upp i arbetet med budget för år 2019. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommundirektören får i uppdrag att komplettera rapporten med en 
konsekvensanalys samt 

att ärendet därefter tas upp i arbetet med budget för år 2019. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

-Eo 01L 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-11 39 

Lu § 33 dnr ks2018-166 

Förslag till byte av namn från Välfärdsråd till NoraBRA samt 
handlingsplan och styrgrupp 

Under 2017 har diskussioner förts om Välfärdsrådets syfte och uppdrag och 
om det ska heta Välfärdsråd eller Brottsförebyggande råd, BRA. Namnet 
Välfärdsråd och den breda representation som funnit i rådet har bidragit till 
oklarheter med rådets syfte. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
deltagande har ifrågasatts av de två myndigheterna. 

Övergripande frågeställningar som samordning av alkohol, narkotika, doping 
och tobak (ANDT), våld i nära relationer (VINR) samt brottsförebyggande 
arbete mm har saknat en naturlig arena. 

En lokal samordningsgrupp, NoraFör, har bildats med syftet att utveckla 
verksamheternas samordning och samarbete för olika former av problem
beteende i målgruppen 13-25 år. Styrgrupp för NoraFör är individnämnden. 

Diskussioner har förts om att Välfärdsrådet skulle kunna utgöra en mer 
ändamålsenlig styrgrupp för NoraFör när syfte och uppdrag för Välfärdsrådet 
tydliggörs. 

Kommundirektören och chefen för folkhälsoteamet fick i december 2017 i 
uppdrag av Välfärdsrådet att ta fram ett förslag till underlag för Välfärds
rådets syfte och uppdrag, för en ökad tydlighet, representanter i rådet samt 
namn för rådet. 

Kommundirektören och chefen för folkhälsoteamet föreslår att välfärdsrådet 
byter namn till NoraBRA och de har också överlämnat ett förslag till 
handlingsplan. 

Kommundirektören och chefen för Folkhälsoteamet föreslår att NoraBRA ska 
bestå av ordförande i kommunstyrelsen, ledningsutskottets ordinarie leda
möter, kommundirektör, bildningschef, socialchef, utvecklingschef, chef för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, säkerhetskoordinator, chef för 
lokalpolisområdet, kommunpolis , chef för folkhälsoteamet, representant för 
Nora köpmannaföreningen samt VD för Norabostäder AB. 

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och chefen för folkhälso 
teamet är dess sekreterare. 

Under utskottets behandling av ärendet diskuteras bland annat frågan om 
styrgrupp. Efter ajournering enas utskottet om att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att ge kommundirektören i uppdrag att följa upp verksamhet och 
styrning för NoraFör. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-11 40 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Välfärdrådet byter namn till Nora Brottsförebyggande råd, NoraBRÄ 

att syftet är att samordna lokala insatser för att öka trygghet och minska 
brottslighet i enlighet med den lokala överenskommelsen med Polisen 

att NoraBRÄ får i uppdrag att fastställa årliga handlingsplaner för arbetet i 
NoraBRÄ 

att NoraBRÄ årligen rapporterar till kommunstyrelsen om den verksamhet 
som bedrivits i enlighet med handlingsplanerna 

att NoraBRÄ består av representanter enligt ovanstående förslag 

att ge kommundirektören i uppdrag att följa upp verksarnhet och styrning för 
NoraFör samt 

att revidering av kommunstyrelsens arbetsordning sker med anledning av 
beslutet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-04-11 41 

Lu § 34 dnr ks2018-051 

Kommundirektören informerar 

Revisorerna har försökt ta reda på hur kommunstyrelsens ledamöter 
hanterar sitt uppdrag om internkontroll. De har vid två tillfällen skickat en 
enkät till samtliga ledamöter. Vid båda tillfällena har svarsfrekvensen varit 
dålig enligt revisorerna. 

Kommundirekören informerar om att i fortsättningen ska arbetet med intern
kontroll ske på ett nytt sätt. Efter kommunstyrelsens sammanträde den 
30 maj ska man därför genomföra en workshop om internkontroll. 

Arbetet inleds med en information om vad intern kontroll innebär. Sveriges 
Kommuner och Landsting har tagit fram en skrift om kommunstyrelsens 
uppdrag vad gäller den interna kontrollen . Den kommer att skickas ut till 
ledamöterna inför workshopen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Närvaro-och omröstningslista 

L d . e mn~ su o e samman ra en en tsk tt t t "d d 11/42018 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- [§ [§ 
Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson 1 

Ulla Bergström 1 

Jonas Akerman 1 

Camilla Andersson Larsson 1 

Tom Rymoen 1 

Helena Vilhelmsson 1 

Göran BerQQren -
Ersättare 

Hans Knutsson 1 

Per Andreasson 

Therese Hoikkala 1 

Ulf Wilder 1 

Antal 7 2 
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