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Idrottsstipendier 2017
Kommunen har stipendier för årets idrottsledare, kvinnlig och manlig , årets
idrottsprestation och årets föreningsledare. Samhällsbyggnadsutskottet har
delegation att fatta beslut i ärendet.
Idrottsföreningarna lämnar in förslag på nomineringar till avdelningen för
tillvä xt och utveckling. Stipendierna delas sedan ut i samband med
nationaldagsfirandet. Namnen på pristagarna kommer att offentliggöras i
samband med prisutdelningen.
Arets idrottsledare
Stipendiet delas ut till den idrottsledare, manlig och kvinnlig , som förtjänar
uppmärksamhet genom ett synnerligen förtjänstfullt ledarskap. Ledarskapet
utövas i ett aktivt arbete med barn och ungdomar. Pristagarna får ett diplom
och ett utbildningsstipendium på 5 000 kronor för ytterligare förkovran i
ledarskap.
Arets idrottsprestation
Stipendiet delas ut till en ungdom, 13-20 år, som under perioden september
2015 t o m sista december 2016 utmärkt sig genom idrottsliga prestationer på
riksnivå . Pristagaren får ett diplom och och ett utbildningsstipendium på 5 000
kronor.
Arets föreningsledare
Stipendiet delas ut till en funktionär, barn- och ungdomsledare,
organisationsfunktionär, nu eller tidigare verksam , som förtjänar att
uppmärksammas för sitt idoga oegennyttiga föreningsarbete. Pristagaren får
ett diplom och ett konstverk från en av Noras konstnärer.
Utvecklingschefen presenterar de nomineringar som lämnats in.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att utse pristagare för årets idrottsprestation, årets idrottsledare, manlig och
kvinnlig och årets föreningsledare.
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Utveckling av T u rs am lDestin at io n Be rgs lage n
Ansvariga tjänstemän i de fyra medlemskommunerna i Tursam i Bergslagen
eko nomisk förening har lämnat ett förslag på hur verksamheten kan
utvecklas.
Bland annat föreslås att föreningen byter namn till Destinat ion Bergslagen
ekonom isk förening och att fören ingen ingår ett partnerskap med
Örebrokompaniet.
Komm uncheferna i medlems kommunerna har ställt sig bakom förslaget.
Under utskottets behandling av ärendet diskuterades de ekonom inska
konsekvenserna av att ingå ett partnerskap med Örebroko mpaniet. Utskottet
enades om att frågan om partnerskap tas med i budgetdiskussionerna för
2018.
Sam hällsbyggnads utskottet fö reslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka att föreningen byter namn från Tursam ekonomisk förening till
Destination Bergslagen ekonomisk förening
att uppdra till Tursam ekonomisk förening att utveckla verksamheten i enlighe
med förslag i skrivelse från arbetsgruppen daterad den 20 mars 2017
punkterna 1-8 samt
att uppdra till utvecklingschefen och näringslivschefen att ha en dialog med
besöksnäringen .
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Länstransportplan 2018-2029
Arbetet med länstransportplanen för 2018-2029 pågår i regionen .
Samhällsbyggnadsutskottet diskuterade vilka prioriteringar Nora kommun vill
göra och sedan äska pengar för. För att kunna ta del av pengarna i
länstransportplanen måste ansökan för 2018 göras i maj 2017 .
Kommunchefen kommer utifrån utskottets diskussioner att äska pengar till
gång- och cykelvägar i kommunen.
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Regional utvecklingsstrategi - RUS
Samhällsbyggnadsutskottet gick igenom sammanställ ningen av
kommunstyrelsens workshop angåendee remisse n om regionens regiona la
utvecklingsstrateg i.
Sam hällsbygg nads utskottet beslutar
att uppdra till kommunchefen att senast 15 maj svara på remissen till region
Örebro län och redovisa svaret till kommunstyrelsen 30 maj.
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Information om utred ningen av kommunal kulturs kola i Na ra
Kommunstyrelsen gav 2015-10-28 (Ks § 174/2015) utveckli ngschefen i
uppdrag att utreda förutsättningarna fö r att organisera en kommunal
kultursko la i egen regi.
I uppdraget ingick att utreda möjlighete n till samve rkan med angränsande
kommuners kulturskolor och bevaka den statliga utredningen om kommunal
rnusik- och kulturskola och dess konsekvenser för framtida "krav",
finansieringsmöjlig heter med mera samt utreda möjligheten till fortsatt
samverkan mellan studieförbunden och den nya kommunala kulturskolan .
Utvecklingschefen och bildningschefen presenterade utredn ingen för utskottet.
Utredningen har letts av utveck lingschefen tillsammans med bildningsche fen.
Under utredningen har representanter från kulturskolorna i Hällefors,
Lindesbergs och Örebro komm uner deltagit i processe n. Avtalet med
Folkbildningens kulturskola har förlängts under utredningsperioden och
diskussion om förutsättn ingarna för studieförbundens framtida roll på
området ar inletts. Den statliga utredningen om kulturskolor har slutförts och
från och med 2018 kommer det sannol ikt att finnas möjlighet att söka statliga
startbidrag . Region Örebro län har också påbörjat ett arbete med att
orga nisera en regional resurs på området.
Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen den 30 maj för
inriktningsbeslut.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om bekämpning av sjögull i Guldfiskdammen
Arne Tschentscher från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informe rade
utskottet om att ett arbete med att bekämpa utbredningen av sjögull
Guldfiskdammen kommer att göras och hur det kommer att gå till.
Ordföranden tackar för informationen.
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