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Biblioteksplan 2018-2021
Komm unstyre lsen gav 2015-02-24 , § 20, utvecklingschefen och
bildningsc hefen i uppdrag att gemensamt upprätta en ny biblioteksplan.
Den tidigare planen gällde 2008-2012.
Enligt bibliote kslagen ska komm uner och landsting anta biblioteksplaner
för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Från och med 2018 kräver också Statens kulturråd m.fl, myndigheter att
kommuner har en aktue ll biblioteksplan för erhålla nde av inköpsstöd och
andra bidrag .
Biblioteksplanen har utarbetats av utvecklingschefen , bildningschefen
och biblioteksc hefen .
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta
att anta biblioteksplan för 2018 -2021 för Nora kommun.
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Information om turistsäsongen 2017
Turistchefen informerar utskottet om hur turistsäso ngen 2017 har sett ut
i komm unen.
Ordförande tackar för informat ionen.
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Översiktsplan för Nora kommun
Kommunstyre lsen beslutade den 12 september 20 12, § 138, att revidera
översiktspla nen för Nara kommun. Gällande översik tsplan 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 20 16. Projektgruppen består av kommunala
tjänstemän från olika sakområden och projektleda re från KLARA
arkitekter. Referensgruppen består av kommunfullmäktiges beredning
för samhällsbygg nad.
Kommunstyreisen beslutade den 1 jun i 2016 att översikts planen skulle
skickas på samråd . Planförslaget var ute för samråd under tiden 13 juni
till 15 septem ber 2016. Efter samrådet utarbetades ett utställningsförslag
och komm unstyrelsen beslutade den 14 december 20 16 att
översiktspla nen skulle ställas under tiden 21 december 20 16 till 20 mars
2017 . Kommunstyrelsen beslutade också att ett möte för allmänheten
skulle hållas onsdagen den 18 januari 2017 .
Efter utstä llningstiden sammanställdes alla synpun kter och ett förslag till
kompletteringar och revideringar presente rades för referensg ruppen . På
det mötet deltog även samhä llsbyggnadsutskottet. Projektledaren har
därefter tagit fram ett beslutsunderlag för översi ktsplanen.
Ärendet behandlades på samhällsbygg nadsutskottet den 30 augusti
20 17. Utskottet beslutade att ärendet behövde beredas ytterligare.
Ärendet behandlades av beredningen för samhällsbygg nad den 4
oktober 20 17. Beredningen har gått igenom förslaget och presenterat
förslag på förändringar som beredningen anser kan geno mföras utan att
planen måste ut på nytt samråd och ny utställning.
Kommunchefen föreslår, efter samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och projektledaren , att det
görs tre förändringar i förslaget till översiktsplan , varav den ena under
förutsättning att länsstyrelsen samtycker och att det inte kräver en ny
utställning.
Kommunchefen föreslår också att skrivningarna om Vätternvatten
ändras så att det framgår i plane n att alternativ till Vätte rnvatten ska
utredas. Slutligen föres lår kom munchefen att avsnitten om utbyggnaden
av Rv 50 och asylboendet i Nyhyttan tas bort då bygg nationen av vägen
redan påbörjats och asylboendet har stängts.
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Under utskottets behand ling av ärendet lyfter Helena Vilhelmsso n (G),
oppos itionsråd med närvaro- och yttranderätt, frågan varför beredn ingen
för sam hällsbyggnads förs lag att lägga till en ny mening: "... befintliga
byar och bebyggelse. Kommunen ser pos itivt på att bebyggelse även
tillkommen utanför utvecklingsstråken. Vida re..." på sidan 6 inte finns
med i förslaget till utskottet. Kommunchefen svarar att en såda n ändring
tillsammans med följdändringar bedöms medfö ra så pass stora
förändringar av förs laget att det behöver ställas ut på nytt.
Utskottet diskuterar frågan . Ordföranden föres lår att införa meningen "
Kommunen ser positivt på att bebyggelse även tillkommen utanför
utvecklingsstråken." på sidan 6 under förutsättn ing att det inte kräver
någon ny utställning av planen.
Utskottet vill också att Sam hällsbyggnadsförvaltningen Bergs lagen, före
kommunstyre lsens behand ling av ärendet , svarar på om det skulle
innebära någon skillnad att i meningen på sidan 6 skriva bostäder istället
för bebyggelse.
Ordförande ställer proposition på kommu nchefens förs lag och finne r att
det bifalls .
Därefter ställer ordföranden proposi tion på sitt eget förs lag om att införa
meni ngn " Kommun en ser positivt på att bebyggelse även tillkommen
utanför utvecklingsstråken. " på sidan 6 och finner att det bifalls.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommu nstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta översiktplan för Nora kommun enligt ovanståe nde.
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