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NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-09-27 

Sbu § 37 dnr ks2020-400 

Dialog om Kvalitetsprogram för Nora kommun 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020, § 128, att ge Samhälls
byggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att ta fram ett utvecklings
förslag för förtätning och utveckling för planmark för bostadsändamål. 

Enhetschefen på Stadsbyggnadskontoret på SBB med medarbetare 
presenterar Förtätningsprogram för Nora tätort. Programmet är indelat i 
Tidigare ställningstagande, Mål för en hållbar utveckling, Framtidsbild och 
kvlitetsprinciper, Områden samt Fortsatt utveckling av Nara tätort. 

Utskottet diskuterar materialet och ensa om alt partierna kan lämna 
synpunkter på materialet till kommundireklören som sedan sammanställer 
dessa och överlämnar till Samhällsbyggnadsförvaltn ingen Bergslagen. 

Justerares sign Protokollsutdrag tm

«O Jkk 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanl{ädesdalum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-09-27 50 

Sbu § 38 dnr ks2021-389 

Förslag om uppdrag till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
att föreslå och utreda konsekvenserna av utvidgning av 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp för Älvestorp 4:1 

Kommundireklören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Detaljplanen för 
Älvestorp 4:1 , Christineiund, har vunnit laga kraft och en utvidgning av 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver utredas. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av 
friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4: 1. 

Kommundireklören föreslår att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får 
i uppdrag att utreda konsekvenserna av utvidgning av verksamhetsområdet. 
Utredningen ska även innehålla en kostnadsberäkning. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå 
utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp för det område 
som berörs av detaljplanen för Älvestorp 4: 1 

att beskriva konsekvenserna för utvidgningen samt 

att utreda de ekonomiska konsekvenserna för de föreslagna utvidgningarna 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

cfD Jrk!( 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlr~desdalum Sida 

Samhäl lsbyggnadsutskottet 2021-09-27 51 

Sbu § 39 dnr ks2021-429 

Förslag till uppdrag om att arbeta fram en biblioteksplan för åren 
2022-2025 

Bibliotekschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Enligt biblioteks
lagen, (2013:801) § 17, ska kommuner och landsting anta en biblioteksplan 
för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Biblioteksplanen ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen och bidra 
till ökad samverkan. Enligt skollagen, (2010:800) § 36, ska alla elever i 
grundskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Biblioteksplanen ska antas av fullmäktige. 

Nuvarande biblioteks plan gäller för åren 2018-2021. En politiskt antagen 
biblioteksplan krävs för ansökan om medel från Statens kulturråd och 
Biblioteksutveckling Region Örebro län. 

Utvecklingschefen föresl ås få i uppdrag att tillsammans med bibliotekschefen 
och skolchefen arbeta fram en biblioteksplan för åren 2022-2025. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge utvecklingschefen i uppdrag att tillsammans med bibliotekschefen och 
skolchefen arbeta fram en biblioteksplan för åren 2022-25. 

Justerares sign Protokollsutdrag tm 

cm J4/c 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-09-27 52 

Sbu § 40 dnr ks2021-347 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om yttrande 
över förslag till Avfallsplan för kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram ett förslag på 
Avfallsplan för åren 2022-2026. Planen innehåller uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och 
farlighet. Ett nytt fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall 
och möjligheten att lämna saker till återbruk. Avfallsplanen har tagits fram i 
samverkan mellan Samhällsbyggnad Bergslagens förbund och förvaltning. 

Förslaget med bilagor och miljö- och konsekvensbeskrivning, MKB, har 
funnits på kommunernas hemsidor för synpunkter under perioden 
17 juli till 20 augusti. 

Kommunerna och dess bolag har möjlighet att lämna synpunkter på 
avfallsplanen till och med den 29 oktober 2021. 

Utskottet enas om att partierna har möjlighet att lämna synpunkter på planen 
till kommundirektären som därefter sammanställer och presenterar på 
kommunstyrelsen den 13 oktober. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att synpunkter på avfallsplanen kan lämnas till kommundirektären som 
sammanställer dessa för behandling på kommunstyrelsen den 13 oktober. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

l(drtfo lJftk 
Utdrags best yrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskotlet 2021-09-27 53 

Sbu § 41 dnr 2ks2021-427 

Förslag till revidering av turismstrategi för Destination 
Bergslagen 2022-2025 

Destination Bergslagen ägs av kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Hällefors och Nara. En gemensam turismstrategi antogs av fullmäktige i 

respektive kommun 2011. 

Styrgruppen som består av kommunernas ordförande i kommunstyrelsen 
samt kommundirektörer/kommunchefer har gjort en övergripande revidering 
av strategin. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


att godkänna förslag till reviderad turismstrategi för Destination Bergslagen. 


Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samman!rädesdatum Sida 

Samhäl lsbyggnadsutskottet 2021-09-27 54 

Sbu § 42 dnr ks202 1-428 

Förslag om att beställa reviderad detaljplan för Rosen 11 

Kommundirektören samt samhällsplaneraren vid Samhäl lsbyggnadsförva lt
ningen Bergslagen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Beslutet att anta 
detaljplanen för Rosen 11 m.fl. i Nora överklagades till mark-och miljödom
stolen vid Nacka tingsrätt. Mark-och miljödomstolen bedömde att pIanförsla
get skulle innebära en betydande olägenhet på grund av insyn gentemot en 
närliggande fastighet och upphävde därmed kommunfullmäktiges beslut att 
anta detaljplanen. 

Det är ett angeläget allmänt intresse för Nora kommun att bygga ett nytt 
vård- och omsorgsboende. Kommunen behöver ta fram en ny detaljplan om 
vård- och omsorgsboendet ska kunna byggas inom fastigheten Rosen 11. 

Det finns ett detaljplaneförslag sedan tidigare, och detta kan revideras för att 
justera byggnadskropparnas insyn gentemot närliggande fastigheter. Där
med kan kommunen möta domstolens bedömning samt tillgodose de klago
mål som kommit in från fastighetsägare i området. Planarbetet kan påpörjas 
omedelbar!. Kostnader för revideringen belastar beställaren av detaljplanen, 
Länsgården fastigheter AB. 

Kommundirektören och samhällsplaneraren föreslår utskottet besluta att be
ställa en reviderad detaljplan för Rosen 11 m.fl. som baseras på tidigare 
planförslag . 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) på 
att ärendet återremitteras för att först se över framtida behov innan ny detalj
plan beställs. 

Anna Karlsson och ordföranden yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på återremissen och finner att den avs lås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget att bestäl la en ny revide 
rad detaljplan och finner att det bifalls. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att beställa en ny reviderad detaljplan för Rosen 11 m.fl. baserad på tidigare 
planförslag. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

\CoUr 
S'öB - ~V-VtVL+vtA.-~lA-Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnads utskottet 2021-09-27 55 

Sbu § 43 dnr ks2021-410 

Förslag till uppdrag om utveckling av Norvalla idrottsanläggning 

Ordföranden föreslår att utvecklingschefen får i uppdrag att ta fram ett upp
dragsdirektiv för utveckling av Norvalla idrottsanläggning . 


Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget. 


Bengt Svensson (M) yrkar bifall till förslaget. 


Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar 

bifalla förslaget. 


Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 


att ge utvecklingschefen i uppdrag att ta fram ett uppdragsdirektiv för utveckl 

ing av Norvalla idrottsanläggning. 


Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 


Justerares sign Protokollsutdrag tHl 

tS?o ~k 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanlrädesdalum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-09-27 56 

Sbu § 44 dnr ks2021-41 O 

Förslag till uppdragsdirektiv för utveckling av Norvalla 
idrottsanläggning 

Utvecklingschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. I enlighet med prio 
ritering i majoritetens politiska plattform och kommunfullmäktiges beslut att 
avsätta medel för utredning om Norvalla, har förslag till uppdragsdirektiv för 
utveckling av Norvalla idrottsanläggning tagits fram. Uppdragsdirektivet är 
framtaget i samråd med Samhällsbyggnadsförbundets fastighets- och an
läggningsansvarig personal samt med berörda brukare och förening . 

Behovet av utveckling av hela Norvalla idrottsanläggning för olika former av 
motionsaktiviteter, träning, friidrott och andra behov har diskuterats och pla
nerats under många år. Flera förslag till åtgärder har presenterats. Det hand 
lar bland annat om allvädersbana, utegym och andra efterfrågade funktioner 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) 
avslag på förslaget till uppdragsdirektiv. 

Ordföranden samt Bengt Svensson (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att det avslås. 

Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta uppdragsdirektiv för utveckling av Norvalla idrottsanläggning 

att avsätta 380 000 kronor för förstudien enligt uppdragsdirektivet ur 2022 
års driftsbudget, ansvar 21009. 

att ge samhällsbyggnadsförbundet uppdraget att genomföra del 1 i 
uppdragsdirektivet. 

Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~D vd.k 
Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdalum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-09-27 57 

Sbu § 45 dnr ks2019-273 

Information om projektet Kottaberget 

Projektledaren samt projektmedarbetare/banbyggare informerar om projektet 
Kottaberget. 

Nora kommun driver ett utvecklingsprojekt för att undersöka hur en satsning 
på naturturism kan kombineras med markägares, entreprenörers och de bo
endes intressen. 

Projektet har pågått från december 2019 till och med mars 2021 . Nora kom
mun har fått 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket och Region Örebro län och 
projektet har drivits i samarbete med Jordbruksverket och markägaren Sve
askog. 

Projektet har kartlagt hur många nya jobb naturturism har möjlighet att ge 
och kommer att utveckla förslag på möjliga etableringar inom besöksnäring
en utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

Kan man tjäna pengar på ett hygge medan skogen växer upp? Den frågan 
har utretts i Kottabergsprojektet som beskriver en etableringsmodell för håll
bar naturturism. Förstudien handlar om möjligheterna att an lägga cykelleder, 
så kallade flowtrails, på ett hygge. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag mr 

fb AK:' 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanlrädesdalum Sida 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021 -09-27 58 

Sbu § 46 dnr ks2021-413 

Turistchefens information om turistsommaren i Nora 

Turistchefen informerar om turistsommaren 2021. Målet för 2021 har varit al 
få som många som möjligt att upptäcka Nora tätort med omnejd, att fika, äta 
och handla i butikerna. Trots pandemin har de fysiska besöken under som
maren 2021 har varit lika många som under sommaren 2019, ca 25 000 be
sökare. 

En upptäcksguide har tag its fram över Pershyttan samt en guidkarta över tä 
lorten Nora på ena sidan och hela kommunen på andra sidan. Man har 
också tagit fram en APP för Tre Träsläder, dvs med kommunerna Hjo och 
Eksjö. 

Nora har i år blivit nominerad som en av 19 kommuner till "Arets bästa värd
skap i besöksservice". 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 

Uldragsbestyrkande 
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NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnanträdesdatum Sida 

Samhällsbyggnadsutskoltet 2021-09-27 

Sbu § 47 dnr ks2021-041 

Kommundirektören informerar 

Granbarkborrens spridning på Alnlorps ö 

Situationen på ön är oförändrad sedan förra hösten. Eventuellt kommer 
en entreprenör, med start i maj 2022, alt avverka skog och försöka 
skeppa den vidare från ön. Skogsstyrelsen kommer alt i oktober komma 
med mer information om alt avverka större delar på ön. 

I övriga delar av kommunen pågår också avverkning av gran på grund 
av granbarkborren. 

Röjning av pulkabacken vid Digerbergel 

Skidklubben anser inte att all sly ska tas bort på grund av risken för alt 
barn som åker pulka kommer för långt ut på vägen. Klubben ska under
söka om det finns en annan lösning. 

Mark- och exploaleringsingengör 

Den tidigare MEX-ingenjören har slutat sin anställning i Lindesbergs 
kommun. Nora kommun betalade 20 procent av ijänsten. 

Nora kommun är i stort behov av funktionen som MEX-ingenjör vilket 
även Lindesbergs kommun är. Diskussioner pågår hur de båda kommu
nerna ska lösa situationen tillsammans. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~o ~< 
Utdragsbestyrkande 



IWI NORA 
"" KOMMUN Närvaro - och omröstn in gslista 

Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 27/9 2021 

Närv, Närv, Omröstningar 

beslut ej be- I§ § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs 

Solveig Oscarsson (S) ordf X 

Håkan Kangert (M) vice ordf -
Bror-Erik Israelsson (S) -
Anna Karlsson (S) X 

John Sundeli (KO) -
Jan Rvlander (NP) -
Pia-Maria Johansson (LPo) X 

Ersättare 

Hans Knutsson (S) X 

Susanne Forsberg (C) 

Bengt Svensson (M) X 

Conny Alfredsson (SO) 

. Närvaro- & yttranderätt 

Tom Rvmoen (M) X 

Antal 5 
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