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NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~O 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-03-07 19 

Lu § 15 dnr ks2018-018 

Förslag till riktlinjer för grafisk profil 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017, § 76, om medel för 
uppstart av projektet platsvarumärke och grafisk profil. Samtidigt beslutades 
att det är Nora kommuns vapen, fastställt av kommunfullmäktige den 
24 september 1979, som ska gälla som underlag för den grafiska profilen. 
Efter fullmäktiges beslut 1979 anmäldes vapnet till Riksarkivet och 
registrerades också hos Patent- och registreringsverket. 

I projektplanen fanns också föreslagen arbetsform för projektet, med 
styrgrupp, projektägare, projektledare och delprojektledare. 

Projektet har nu genomfört sitt arbete avseende grafisk profil för Nora 
kommun och levererar härmed riktlinjer för beslut. 

I arbets- och beslutsprocesserna har del projektledare, projektledare och 
styrgrupp deltagit. Dessa har tillsammans med en extern konsultbyrå arbetat 
fram en grafisk handbok där de mer övergripande förslagen nu presenteras 
som riktlinjer. 

Övriga delar av den grafiska profilen beslutas som rutiner. Tillsammans 
kommer de att utgöra Nora kommuns grafiska handbok. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till riktlinjer för grafisk profil för Nora kommun. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-07 20 

Lu § 16 dnr ks2018-028 

Förslag till heltidsplan 

Kommunal och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Detta 
innebär att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som 
arbetar heltid ska öka. 

Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Detta ska 
stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 . 

Nora kommuns arbete med att höja sysselsättningsgraden finns beskrivet i 
heltidsplanen. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) på att 
arbetet med heltidsplanen ska utvidgas att omfatta fler fackliga organisa
tioner. 

Ordföranden ställer proposition på Helena Vilhelmsson yrkande och finner att 
det bifalls. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta heltidsplan för Nora kommun 

att arbetet med heltidsplanen utvärderas årligen samt 

att arbetet med heltidsplan ska omfattas av fler fackliga organisationer. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyr1<ande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-07 21 

Lu § 17 dnr ks2018-117 

Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2017 

Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag till bokslut för kommunen och 
koncernredovisning för 2017 års verksamhet. Resultatet för kommunen är 
18,9 miljoner kronor och för koncernen 20,4 miljoner kronor. 

Balansomslutningen uppgår till 390 miljoner kronor för kommunen och 
960,6 miljoner kronorför koncernen. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna bokslutet för kommunen och koncernredovisning för 2017 års 
verksamhet till revisionen. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bokslut för kommunen och koncernredovisning för 2017 års 
bokslut. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

~D 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sida 

2018-03-07 22 

Lu § 18 dnr ks2017-780 

Förslag till ombudgeteringar, investeringar med anledning av 
2017 års bokslut 

Ekonomiavdelningen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Vid 
genomgång av 2017 års bokslut har förslag lämnats om att ombudgeteringar 
bör göras i 2018 års budget. 

Föreslagna ombudgeteringar innebär att nettoinvesteringarna för år 2018 
kommer att budgeteras till 52 784 000 kronor. 

Ledningsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar i kommunstyrelsens 
investeringsbudget. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-03-07 23 

Lu § 19 dnr ks2012-287 

Svar på motion 14/2012 - riktlinjer för hantering av medborgar
förslag 

Rutger Ahlbeck (NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 
26 september 2012, § 142. 

Motionären föreslog: 

att medborgarförslag ska besvaras inom sex månader samt 

att kommunstyrelsen två gånger om året, vid fullmäktiges första vårsamman
träde och första höstsammanträde, redovisar medborgarförslag som inte 
beretts färdigt. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsen beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Utredningssekreteraren har den 5 februari 2018 överlämnat ett svar på 
motionen. I kommunallagen 5 kap 35 § framgår det hur motioner och 
medborgarförslag ska beredas. Där står det att en motion eller ett med
borgarförslag ska beredas inom ett år från det att frågan väcktes. Där står 
också att kommunstyrelsen två gånger om året ska rapportera till kommun
fullmäktige om vilka motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt 
inom ett år. 

Kommunfullmäktige fastställde den 27 september 2017, § 70, riktlinjer för 
handläggning av motioner och medborgarförslag. Riktlinjerna följer 
skrivningen i kommunallagen. 

Då Nora kommun har antagna riktlinjer för motioner och medborgarförslag 
behövs inga särskilda riktlinjer för hanteringen av medborgarförslag . 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

J?O 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr::ldesdatum Sida 

2018-03-07 24 

Lu § 20 dnr ks2017-290 

Svar på motion 4/2017 om kommunallivsmedelsstrategi 

Pia-Maria Johansson (LPo) överlämnade motionen på fullmäktige den 
17 maj 2017, § 29. 

Motionären föreslog: 

att kommunen fattar beslut om att arbeta fram en livsmedelsstrategi som 
garanterar kommuninnevånarna en höjd självförsörjningsgrad rörande 
livsmedel jämfört med vad kommunen har idag. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att överlämna motionen 
till kommunchefen för beredning. 

Kostchefen har den 5 december 2017 överlämnat ett svar på motionen. Nora 
kommun har, genom kostchefen, deltagit i arbetet med att ta fram en 
regional handlingsplan för länets livsmedelskedja. Arbetet leds gemensamt 
av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. 

Kostchefen föreslår att kommunen inväntar den regionala handlingsplanen 
för länets livsmedelskedja innan kommunen fattar beslut om en lokal 
livsmedelsstrategi för Nora kommun. 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

cP.O 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr'ädesdatum Sida 

2018-03-07 25 

Lu § 21 dnr ks2016-652 

Uppföljning av intern kontroll 2017 

Planen för intern kontroll avseende kommunens verksamhet under 2017 
antogs av kommunstyrelsen den 1 mars 2017. 

Följande områden har granskats: 

Ekonomiavdelningen 
• beslutsattestförteckning 
• leverantörsfakturor 
• kontanthantering 
• investeringar 
• arkivering gällande ekonomiadministration 
• ramavtal 
Ansvarig chef har rapporterat att inga större avvikelser från beslutade rutiner 
förekommit förutom inom avslutsrapportering av investeringar. Området 
kommer att granskas mer under 2018. 

Omsorg 
• genomförandeplaner för brukare 
• självservice avseende frånvaro för medarbetare 
Ansvarig chef har rapporterat att avsaknad av gemensam rutin för genom
förandeplaner medverkat till att verksamheten brustit i att revidera flera 
brukares genomförandeplaner. Atgärder för förbättring har vidtagits. 
Rutinen för självservice fungerar. 

Bildning 
• inbetalda barnomsorgsavgifter är korrekta 
• förskoleplats inom lagstadgad tid 
• inackorderingsbidrag 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinen för inbetalda barnomsorgsavgifter 
fungerar men är i behov av utveckling. Atgärder har vidtagits. Rutinen för 
förskoleplats fungerar. Rutinen för inackorderingsbidrag behöver revideras. 
Atgärder till förbättring har vidtagits. 

Personalavdelning 
• korrekta nettolöner 
• LAS-regler följs 
• återsökning av arbetsmarknadsstöd 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinen för korrekta löner fungerar. 
Rutinen för LAS-regler fungerar men är i behov av utveckling. Atgärder till 
förbättring har vidtagits. Rutinen för arbetsmarknadsstöd fungerar. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

80 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-03-07 

Kostorganisationen 
• livsmedelslagen följs 
• arbetsmiljöiagen följs 
• underhållsstatus på köksutrustning 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinerna fungerar. 

Tillväxt och utveckling 
• vattenkvalite i simhallen 
• föreningsbidragens användning 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinerna fungerar. 

Administrativa avdelningen 
• delegationsordning följs och är aktuell 
• allmänna handlingar registreras enligt lag och rutiner 
Ansvarig chef har rapporterat att rutinerna fungerar. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Protokollsutdrag tirr 

Sida 

26 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

..(C?o tN 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-03-07 27 

Lu § 22 dnr ks2018-145 

Information om landsbygdsstrategi 

Utvecklingschefen informerar om den landsbygdsstrategi som ska arbetas 
fram under 2018 och 2019. 

Utgångpunkten för strategin är bland annat en levande landsbygd med 
utvecklingsområden som boende/byggande, servicepunkter, kommunika
tioner mm. 

Arbetet ska ske i samarbete med representanter från olika geografiska 
områden, olika åldrar och sektorer mm. En styrgrupp bestående av 
kommunchefen och verksamhetscheferna leder arbetet tillsammans med en 
projektledare. Projektledaren anställs för uppgiften och placeras organisa
toriskt på verksamhetsområde Tillväxt och utveckling. 

Enligt tid planen ska arbetet pågå under 2018 och 2019. Under våren 2019 
ska ett förslag presenteras för politiken. Ett färdigt förslag ska därefter 
behandlas i budgetprocessen för att antas av fullmäktige i december 2019. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

d:D 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
$ammanträdesdatum Sida 

2018-03-07 28 

Lu § 23 dnr ks2018-015 

Förslag till kompletterande beslut för Internbudget 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018, § 12, att anta internbudget 
2018 med undantag för 400 000 kronor till Landsbygdsstrategi. 

Anledningen till att kommunstyrelsen beslutade att undanta beslut om lands
bygdsstrategi var att en information om hur arbetet med att ta fram en lands
bygdsstrategi skulle lämnas på ledningsutskottet den 7 mars. Kommun
styrelsen beslutade därför att avvakta att besluta om medel till landsbygds
strategi till efter informationen. 

Vid dagens sammanträde har utvecklingschefen informerat om hur arbetet är 
tänkt att fungera och därmed föreslår ledningsutskottet att kommunstyrelsen 
beslutar att komplettera tidigare beslut om internbudget med 400 000 kronor 
till Landsbygdsstrategi. 

Ledningsutskottet töreslår kommunstyrelsen besluta 

att komplettera kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2017, § 12, om 
interbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamheter med 400 000 kronor 
till Landsbygdsstrategi. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-03-07 29 

Lu § 24 dnr ks2017-646 

Ansökan om utökning av tidigare anslagna investeringsmedel för 
nybyggnad av omklädningsrum vid ishallen 

Ishallen är en kommunal idrottsanläggning med hög nyttjandegrad. Anlägg
ningen används av flera föreningar, skolan och allmänheten. Standarden på 
omklädningsrummen är undermålig och kommunen har ett stort behov av att 
bygga nya lokaler för omklädning och förråd för att möta de behov och krav 
som verksamheten har idag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2015, § 165, om budget för 
2016 samt ekonomiska plan för 2017-2018 och anslog 5 miljoner kronor 
under förutsättning att kommunen skulle delfinansiera projektet med extern 
finansiering . Den beräknade kostnaden uppgick till 10 miljoner kronor. Nora 
hockey har ansökt om bidrag från SISU och beviljats 400 000 kronor. Bidrag 
söktes också från Allmänna arvsfonden men avslogs. 

Nya diskussioner har förts med styrelsen för Nora hockey för att ta fram en 
ny skiss på en utbyggnad med minsta möjliga ytor för att på så sätt hålla 
kostnaderna nere. Den nya kalkylen uppgår till 7,4 miljoner kronor. I den 
summan ingår nytt låssystem och också upprustning av ytskikt i 
Föreningarnas hus eftersom den byggnaden kommer att fortsätta nyttjas. 

Av den totala kostnaden på 7,4 miljoner kronor har kommunfullmäktige 
beviljat 5 miljoner kronor och SISU 400 000 kronor. Det saknas 2 miljoner 
kronor för att genomföra projektet. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning att fullmäktige fattar nödvändiga beslut, avsätta 
135 000 kronor för driftskostnader från kommunstyrelsens oförutsedda 
medel under 2018 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja en utökning av tidigare anslagna investeringsmedel med 
2 miljoner kronor samt 

att anta driftskostnadsökningen i budget från 2019. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-07 30 

Lu § 25 dnr ks2018-106 

Hyra av moduler för förskola i As 

Bildningschefen har påtalat bekymmer med utrymmesbrist för förskole
verksamheten i Nora. Bekymren är särskilt stora på As förskola. Det första 
förslaget var att flytta förskoleverksamheten till lokalen Gammelbo på As 
skola. 

Underhållet av lokalen är dock eftersatt och alternativet att bygga omlokalen 
Gammelbo bedöms som kostsamt och det är osäkert om lokaler efter 
avslutad process kommer uppfylla de rimliga kvalitetskrav som kan ställas på 
en funktionell förskolemiljö. 

Ansvariga skolledare på As skola och förskola, bildningschefen, lokal
strategen och företrädare för Nora Fastigheter AB har kommit fram till att den 
bästa lösningen är att uppföra en förskolemodul. Moderna förskolmoduler är 
av hög kvalitet och möter väl verksamhetens behov. ModulIösningen är 
flexibel, med hänsyn tagen till att Nora kommun kommer att arbeta med en 
långsiktig lösning av lokalbehoven. 

Hyresökningen beräknas till 48 000 kronor per månad vilket ger en kostnad 
på 576 000 kronor per år. Under 2018 beräknas kostnaden uppgå till 
240 000 kronor från augusti till december. 

Planen är att lokalerna kan tas i bruk i augusti 2018. Nora Fastigheter AB 
står för inköp och uppförande samt det investeringskapital som är nödvändigt 
för anläggningsarbetet. Bygglov söks för 5+5 år och det är då möjligt att 
nyttja resursen upp till 10 år. Hyresavtal med upphandlad leverantör föreslås 
slutföras enligt samma modell. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta 

att uppföra en modulförskola med en avdelning i As 

att kostnaden för uppförandet, 240 000 kronor, tas inom befintlig budget för 
verksamhetsområde barn och ungdom 2018 samt 

att beakta den årliga kostnaden om 576 000 kronor i budgetarbetet för 2019 
och framåt. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN 

Ledningsutskottet 

Justerares sign 

cfo 
Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sida 

2018-03-07 31 

Lu § 26 dnr ks2018-0S1 

Kommundirektören informerar 

Kommundirektören informera om samarbetet mellan Nora kommun och Nora 
Fastigheter AB och Norabostäder AB. 

Protokollsutdrag till 
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