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Platsoch tid

Tingshuset, 2017-08-30, klockan 14.00 - 17.00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övrigadeltagande

Isabell Landstr öm. kommun chef
Micha el Bergen , nämndsekreterare
Thomas Bjerke , Nerikes Brand kår, § 16
Mats Johansson, Nerikes Brand kår, § 16
Isabella Lohse, SamhällsbyggnadsfölValtningen Bergslagen, § 17
Marie Pettersson, KLARA ariktekter, § 17
Simon Ljunggren , praktikant , § 17
Pontus Edvinsson, praktikant, § 17
Ingrid Andren. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen , § 18
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Ove Göth lin (SD )
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Stöd & service, ad inistration, Tingshuset
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Förebyggande brandsäkerhetsarbete i Nora tätort
Efter branden i Eksjö stadskärna i augusti 2015 gav kommu nstyre lsen
den 27 april 2016, § 58, Nerikes Brandkår i uppdrag att göra en åtgärdsplan för det förebyggande brandskyddet i Nora stadskärna .
Ansva ret för att skydda Nora trästad åligger flera parte r. Det största ansvaret för brandskyddet och möjligheter till förebyggande brandskyddsåtgärde r har fastighetsägarna i staden samt alla nyttjanderättshavare.
Nerike s Brandkår har upprättat en PM för att beskriva deras övergripande syn på brandskyddet i Nora stadskärna samt ge förs lag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra brandskyddet och ge förslag till beslut för det fortsatta arbetet.
Nerikes Brandkår föres lår att komm unen tillsätte r resurser som ska arbeta för ett bättre brandskydd i Nora stadskärna, med varsamhet om kulturhistoriska värden . En projektledare/samordnare bör utses och berörda
parter och intressenter bör involveras i arbetet.
Under utskottets behandli ng av ärendet yrkar Birgitta Borg (L) att utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
frågan vidare.
Ordföranden instämmer i yrkandet och yrka r att kommunchefen under
våren 2018 återkopplar till kommunstyrelsen i ärendet.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att tacka för informationen.
Samhällsbyggnadsutskottet f öreslår kommunstyrelsen besluta
att ge komm unchefen i uppdrag att utreda frågan vidare och återkoppla
till kommunstyrelsen under våren 2018.
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Förslag till översiktsplan för Nora kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2012 , § 138, att revidera
översiktsplanen för Nora kommun. Gällande översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige 1999.
KLARA arkitekter anlitades för uppdraget som projektledare för arbetet.
Samrådshandlingar togs fram aven projektgrupp och en referensgrupp
mellan mars 2015 och april 2016. Projektgruppen består av kommunala
tjänstemän från olika sakområden och projektledare från KLARA arkitekter. Referensgruppen består av kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2016 att översiktsplanen skulle
skickas på samråd. Planförslaget var ute för samråd under tiden 13 juni
till 15 september 2016. Efter samrådet utarbetades ett utställningsförslag
och kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att översiktsplanen skulle ställas under tiden 21 december 2016 till 20 mars 2017 . Kommunstyrelsen beslutade också att ett möte för allmänheten skulle hållas
onsdagen den 18 januari 2017.
Efter utställningstiden sammanställdes alla synpunkter och ett förslag till
kompletteringar och revideringar presenterades för referensgruppen. På
det mötet deltog även samhällsbyggnadsutskottet. Projektledaren har
därefter tagit fram ett slutgiltigt förslag till ny översiktsplan för Nora kommun.
Under utskottets behandling av ärendet lämnar Helena Vilhelmsson (G),
oppositionsråd, flera synpunkter på förslaget.
Ordföranden föreslår att utskottet ajourneras under 15 minuter.
Efter avslutad ajournering enas utskottet om att förslaget till ny översiktsplan behöver beredas ytterligare.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att ärendet behöver beredas ytterligare.
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Fröslag till grönplan Nora med omnejd
I Naturvårdsprogrammet som kommunfullmäktige antog i april 2010
finns ett uppdrag att ta fram en grönplan för Nora. Bergslagens Miljö och Byggfö rvaltning och senare Samhä llsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Nora kommun tagit fram ett förslag till grönplan
för Nora tätort, As , Gyttorp och Pershyttan med närmaste omgivn ingar.
Grönplanen är avsedd att användas som underlag vid fysisk planering
samt vid skötse l och utveckling av park- och naturmark.
Planen ska visa kommunens vilja och är inte juridiskt bindande.
I arbetet med att ta fram underlagsmaterial till grönplanen har ett flertal
medborgardialoger genomförts. Förslaget till grönplan skickades ut på
rem iss under tiden 20 j uni till 31 augusti 2016 . Planförs laget fanns under
rem isstiden tillgäng ligt på biblioteket och Tingshuset i Nora, stadsarkitektkontoret i Lindesberg samt digitalt på www .bmb .se. Planen överlämnades efter rem isstiden till Nora kommun för beslut.
Planen har i j uni 20 17 omarbeta ts till en kortare version som innehåller
vision , inriktningsmål och rekommenderade åtgärder för perioden 20182028 . Planen innehå ller även en kortfattad beskrivning av värdena i den
tätortsnära grönstrukturen, en vägledning för skötsel av grönområden
och förslag på vidare utredningsarbete.
Under utskottets behandling av ärendet enas utskottet om att förslaget
till grönplan behöver beredas ytterligare.
Samhällsutskottet beslutar
att ärendet behöver beredas ytterligare.
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