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Plats och tid Hagby Ängar, 2021-01-27 kl 13.00-17.00 

Beslutande enligt bifogad närvarolista. 

övriga deltagande Lars Skoghäll, utvecklingschef, § 1 
Jan Noriund, senior rådgivare, §§ 2-4 
Charlotte Lindström, Lindesbergs kommun, §§ 3-4 
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INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS PROTOKOLL 

DEN 2021-01-27 

Ärende 

Uppdragsdirektiv för konstgräsplan på bandyplan. 


Förslag att avbryta arbetet med detaljplan för Gamla Pershyttan 5:2, utvidgning 

av Pershyttans industriområde. 


Beställning av detaljplan för ny busshållplats vid Soltunet. 


Förslag till ansökan om medfinansiering för busshållplats vid Soltunet. 


Information om inkomna yttranden över LIS-planen. 


Kommundirektören informerar. 


Repetition och redovisning av uppdraget om att se över Samhällsbyggnad 

Bergslagen. 
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Samrnantradesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-01-27 2 

Sbu § 1 dnr ks2020-463 

Uppdragsdirektiv för konstgräsplan på bandyplan 

Kommundirektören samt utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i 
ärendet. I september 2020 gav kommundirektören utvecklingschefen och 
fastighetsstrategen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en anläggning 
för en fullstor konstgräsplan för fotboll mm på Karlsängs lP. Planen skulle 
inte vara uppvärmd. 

Uppdraget skulle vara färdigt att behandlas på utskottsmöte den 14 oktober 
2020. Trots kort förberedelsetid men efter samråd med Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagens fastighets- och anläggningsansvariga personal kunde 
information lämnas på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 
14 oktober. 

Konstgräsyta för fotboll samt andra behov har diskuterats under många år. 
Olika förslag och projekt har påbörjats. Fotboll spelas på sommartid på 
gräsplaner samt i viss mån inomhus i Idrottshallen men också på andra 
planer i länet. Problem med plantider, kostnader för resor och hyra på andra 
platser är ett problem för föreningarna. Fotboll är den största idrotten i 
kommunen vad gäller deltagare och aktivitetstimmar. Behovet är stort att 
förlänga säsongen utomhus i centralt läge i Nora samt att frigöra tider för 
andra föreningar i idrottshallen. 

Kommundirektören och utvecklingschefen föreslår att kommunstyrelsen 
antar uppdragshandlingen för konstgräsplan på Karlsängs lP samt avsätter 
400 000 kronor i 2021 års budget för förstudien enligt direktivet. 

Jan Rylander (NP) yrkar på återremiss för att invänta svar från kommunens 
invånare på den enkät om att utveckla kultur, fritid och idrott som finns på 
Nora kommuns hemsida. 

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar i första hand på återremiss enligt Jan 
Rylanders yrkande och i andra hand på avslag. 

Anna Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget från kommundirektören och 
utvecklingschefen. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 
avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget mot avslagsyrkandet 
och finner att utskottet beslutar enligt förslaget. 

Justerares sign Protokollsutdrag tilleD !K 
Utdragsbeslyrkande 
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Samhälfsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta uppdragsdirektivet för anläggning av konstgräsplan på Karlsängs lP 
samt 

att 400 000 kronor avsätts i 2021 års budget för förstudie enligt 
uppdragsdirektivet. 


Pia-Maria Johansson (LPo) och Jan Rylander (NP) reserverar sig. 


Justerares sign 

&:0 A< 
Utdragsbestyrl<ande 

Protokollsutdrag till 



Reservation 
Rörande Samhällsbyggnadsutskott sammanträde onsdagen den 27 januari 2021 
Nora kommun. dnr ks2020-463 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta 
-att anta uppdragsdirektivet för an läggning av konstgräsplan på Karlsängs lP 
-att avsätt 400 000 kronor för förstudien enligt uppdragsdirektivet ur 2021 års budget. 

Vi önskar reservera oss mot ovan förslag till beslut med anledning av att pengar 
redan föreslagits avsättas för uppdrag rörande Karlsängsområdet inklusive ny skola i 
ledningsutskottet på förmidagen 27 januari 2021 (5 miljoner) 

Dessa 5 miljoner inkluderar Karlsängs lP Majoriteten har talat om det geografiska 
området som dessa pengar avser rör området Allaktivitetshuset till Coop, men även 
ända upp till biografen har diskuterats av majoriteten. 
Fråga har gått till oppositionen kring åsikter om geografisk indelning , men då våra 
åsikter skulle avlämnas har man önskat vänta med att ta in dem i det arbete som ska 
ske av styrgruppen rörande "området Karlsäng" 

Utöver förslag till kommunstyrelsen att avsätta 5 miljoner finns för närvarande en 
enkät ute där kommunen efterfrågar vilka idrotts och ku lturan läggningar 
som invånarna i Nora vill ska prioriteras. 

Det uppdragsdirektiv som presenterades som beslutsunderlag anser vi 
Landsbygdspartiet Oberoende och Norapartiet helt förkastligt. Det strider även mot 
vår uppfattning hur man hanterar ärenden i kommunen 

Att anlägga en "kall" konstgräsplan över befintliga rör avsedda för konstfrusen 
isbana, samtidigt som den tidigare investering av rörsystemet för 5-6 miljoner kronor 
är helt bortkastat är upprörande och ett typiskt projekt att anmäla t ill 
slöseriombudsmanen. 

Vi anser att dl(j området ska användas för fler sporter som ska kunna samverka med 
varandra vilket fotboll och konstis tidsmässigt har mycket svårt att göra 
Vi anser oavsett att man ska invänta enkätsvaren och ta saker i rätt ordning. 

Att då springa före och lämna detta uppdrag och avsätta 400 000 menar vi är att 
både vi lseleda våra invånare, slösa med pengar och inte ta en medborgarenkät på 
alvar. 
Således reservera vi oss mot utskottets tillstyrkan och kommunstyrelsens framtida 

="~:J::~te {~k' 
I Va;t;t& ~ /'Z ~ '1I/

Pia-Ma ·a Johalflsson e~la äer 
Uf I


Landsby dsparft iet oberoende V Norapa , iet 
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Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-01-27 4 

Sbu § 2 dnr ks2019-348 

Förslag att avbryta arbetet med detaljplan för Gamla Pershyttan 
5:2, utvidgning av Pershyttans industriområde 

Kommundirektören och senior rådgivare har överlämnat en tjänsteskrivelse i 
ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fick enligt avtal den 
31 november 2019 i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Gamla 
Pers hyttan 5:2, utvidgning av Pershyttans industriområde. 

En grundundersökning har genomförts i planområdet samt kostnads
beräkningar av möjlig infrastruktur inklusive vägar och VA-ledningar. Berg 
och höjdskillnader i området medför höga kostnader som inte bedöms 
täckas av försäljning av tomter. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2019, § 9, att även detalj
planelägga Vaslätten för industri. Därför bör uppdrag ges ti ll Samhälls
byggnadsförvaltningen Bergslagen att i stället undersöka förutsättningarna 
för detta. 

Under behandling av ärendet enas ledamöterna om att kartunderlag på mark 
som kommunen äger ska finnas med i handlingarna till kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att avbryta arbetet med ny detaljplan för Gamla Pershyttan 5:2. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att utreda 
förutsättningarna för detaljplaneläggning av Vaslätten för industriändamål. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-01-27 5 

Sbu § 3 dnr ks2020-521 

Beställning av detaljplan för ny busshållplats vid Soltunet 

Kommundirektören och senior rådgivare har överlämnat en tjänsteskrivelse i 
ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 169, att 
bevilja tilläggsanslag för en ny större busshållplats vid Soltunet. Bakgrunden 
är den trafikomläggning som Länstrafiken planerar till december 2022. 
Hållplatsen kommer inte att rymmas inom befintligt vägområde i nuvarande 
plan vilket innebär att en ny detaljplan måste tas fram. 

Under utskottets behandling av ärendet framför Jan Rylander (NP) önskemål 
om att det i beställningen av detaljplanen ska framgå att man gör möjligt för 
gång- och cykelvägar samt en cirkulationsplats i korsningen Esstorpsvägen
Kolmätargatan. Utskottet enas om detta. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att under år 2021 
ta fram en ny detaljplan för den planerade busshållplats vid Soltunet samt 

att planen ska möjliggöra gång- och cykelväg och att planen också medger 
en cirkulationsplats i korsningen Esstorpsvägen-Kolmätargatan. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 
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Sbu §4 dnr ks2020-521 

Förslag till ansökan om medfinansiering för busshållplats vid 
Soltunet 

Enligt beslut av Region Örebro län förändras linjenätet för busstrafik i Nora 
från och med december månad år 2022. Avsikten med förändringen är att 
busstrafiken ska bli mer yttäckande. Det innebär bland annat att de i norra 
delen av Nora tätort får närmare till bussarna. 

Länstrafiken har i samband med förändringen anmält behov aven ny större 
bussvändplats vid Soltunet. En ny bussvändplats är enligt länstrafiken en 
förutsättning för ett förändrat linjenät. 

Förändringen innebär att linje 331 , från Striberg , förkortas och att linje 302 
från Örebro/Nora Re, förlängs och båda linjerna möts vid Soltunet. Båda 
bussarna måste kunna vända på platsen. Bland annat innebär detta att 
resenärer mellan Soltunet och Nora Re har möjlighet att resa till Örebro 
utan att behöva byta buss vid Nora Re. 

Bussvändarplatsen anläggs som en tillgänglighetsanpassad bussangöring 
med två hållplatslägen varav ett är vindskyddat. Bussangörningen anläggs 
med belysning och en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över 
Kolmätargatan. En väderskyddad cykelparkering ska också anläggas. 

Den totala kostnaden för att anlägga cirkulationsplatsen är beräknad till 
2 640 000 kronor. Medfinansiering kan sökas med maximalt 50 procent. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till förvaltningen att ansöka om medfinansiering för ny bussvänd
plats vid Soltunet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammantradesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-01-27 

Sbu § 5 dnr 2019-224 

Information om inkomna yttranden över LIS-planen 

Planarkitekten vid KLARA arkitekter och planarkitekten vid SBB, Samhälls
byggnadsförvaltningen Bergslagen, har sammanställt de yttranden som 
kommit in på det förslag till plan för områden i landsbygdsutveckling i 
strand nära lägen, LIS-områden, som varit ute på remiss under tiden 
5 november 2020 till 6 december 2021. Planen är ett tillägg till 
översiktsplanen. 

Planarkitekterna går igenom yttrandena och utskottets ledamöter enas om 
vissa justeringar. 

Arbetet fortsätter med att planarkitekten vid SBB bokar möte med 
länsstyrelsen där fortsatta diskussioner sker tillsammans med kommunal
råden och kommundirektören. 

Ordföranden tackar för informationen och genomgången. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-01-27 

Sbu §6 dnr ks2021-041 

Kommundirektören informerar 

Den 8 mars ska samhällsbyggnadsutskottets ordinarie ledamöter bjudas in 
till en budgetlag tillsammans med representanter för samhällsbyggnads
förbundet och förvaltningen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~o K 
Utdragsbestyrl<ande 
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Sbu § 7 dnr ks2020-068 

Repetition och redovisning av uppdraget att se över Samhälls
byggnad Bergslagen 

Representant för KPMG informerar om det pågående arbetet med 
utredningen av Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Kommuncheferna i KNÖL, dvs kommunerna Lindesberg, Ljusnarberg, 
Hällefors, och Nora, fick 2019 i uppdrag av KNÖL-KS att utreda och skapa 
en gemensam mål bild för Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB 2025. 
Revisions- och rådg ivningsföretaget KPMG fick uppdraget att genomföra en 
förstudie i projektform av SBB. 

Förstudien genomfördes under 2019. Vid en gemensam workshop för 
politiker och ljänstepersoner gjordes SWOP-analyser för samverkan och för 
medborgarperspektivet. 

KPMG har tagit fram en risk- och konsekvensanalys utifrån förstudien. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag tilleO A( 
Utdrags bestyrkande 
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Bror-Erik Israelsson (S) 
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John SundelI (KO) 

Jan Rylander (NP) 
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