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Justerares sign

Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Nora kommun

Nuvarande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Nora kommun
antogs av kommunfullmäktige 2014-04-09, § 60.

Förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter har utarbetats av
administrativ chef, näringslivsansvarig och trafikingenjör i samråd med
Nora Köpmannaförening. Förslaget är anpassat utifrån tidigare
genomförda ombyggnation av torget.

Förslaget till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Nora komm un ska ersätta de tidigare ordningsföreskrifte rna och
kompietterar 3 kap. ordningslagen (1993:1617) om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats. Kommunen föreskriver förslaget med stöd av
förordningen (1993:1631) vilken ger kommuner och länsstyrelse rätt att
meddela lokala föreskrifter .

Samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel i Nora kommun.

Protokollsutdrag till

Utdragsbeslyrkande



NORAKOMMUN

Samhällsbyggnadsutskottet

Sbu § 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum

2018-11-14

dnr:KS2018-293

Sida

50

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder för
Vagnmakargränd

Jörgen och Marianne Eklund överlämnar medborgarförslaget vid
kommunfullmäkt iges sammanträde 20 juni 2018, §47.

Förslagsställarna föreslår:
att göra Vagnmarkargränd enkelriktad och/eller göra vägbulor samt
att fler skyltar sätts upp om att man inte får cykla på trottoarer.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning. Ledningsutskottet beslutade att
överlämna förslaget till kommundi rektören för beredning.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsfö rbundet Bergslag en i
uppdrag att ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning,
utredning av gång- och cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen
ska innehålla förslag på åtgärder på kort och lång sikt.

Medborgarfö rslaget tas med som underlag till utredningen. Nora
kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Informationsärende angående regional samverkan om
yrkesinriktad vuxenutbi ldning (yrkesvux)

Inför 2017 ändrades förutsättningarna för utförande av utbildning inom
förordningen för yrkesvux (2016:937). Samverkan i minst tre kommuner
krävdes för att kunna ansöka om yrkesvuxbidrag från Skolverket.
Dessutom krävdes at kommunerna bidrog med (egenfinansierad
motprestation) lika stor volym utbildning som bidrag söktes för. Den
underliggande finansieringen från staten halverad es därmed .

Under året ändrades däremot förutsättn ingarna genom att statliga
utbildningar beslutades omfatta 800 poäng per årsstudieplats mot
tidigare 800 eller 1100. Orienteringskurser redovisades även
fortsättningsvis som 1300 poäng per årsplats .

Nora, Hällefors och Lindesberg valde att tillsammans bilda en egen
region för ansökan .

Tanken är att från 2019 ingå i ett samarbete kring yrkesvux som
inkluderar samtliga kommuner i Örebro län. Den stora förde len med
detta är att kommunerna komme r att kunna åtnjuta varandras olika
yrkes utbildningar. Det blir alltså en form av frisök inom regionen till de
olika utbildningarna. Dessa utbildningar blir då finans ierade av
statsbidraget och är inte förenade med någon kostnad för kommunen.

Den motprestation som krävs av Nora kommuns sida är 20
årsstudieplatser å 800 poäng. Detta är framtaget j förhållande till
kommunstorlek.

Vuxenlärandeenheten på Hjernet anordnar idag utbildning till
barnskötare och undersköterskor. Dessa utbildningar planeras fortsätta .
Förhoppningen är också att kunna sälja platser på
barnskötarutbildningen till övriga kommuner för att utöka den egna
verksamheten.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign
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Protokollsutdrag till
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Avtal om markanvisn ing för del av fastighet Älvestorp 4:1

Nora kommun föreslås teckna avtal om markanvisning för del av
fastigheten Älvestorp 4:1 med det nybildade bolaget Visionsbo laget
15269 AB. Syftet med avtalet är att reglera de båda parternas
åtaganden och skyldigheter i samband med markanvisningen.

Planeringen är att ta fram detaljplan och ritning för området i syfte att
bygga bostäder. Detta ligger i linje med bostadsförsörjningsplanen och
Nora kommuns vision att öka invånaranta let.

Samhällsbygg nadsutskottet fö reslår kom munsty relse n besluta

att ställa sig bakom upprättat förslag till avtal för markanvisning för del
av fastighet Älvestorp 4:1.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag till

Utvecklingschefen informerar

Utvecklingschefen informerar om vad som är på gång inom tillväxt och
utveckling.

Allmänt
-Utökad samverkan mellan tillväxt och utveckling och andra
verksamhetsområden utifrån Nora kommuns nya vision, övergripande
målområden och mål. Förslag till organisationsanpassning och
förändring av arbetssätt m.m. under utarbetande.
-Lokalförsörjningsplan påbörjad.
-Översyn befintliga fastigheter, hyresnivåer och förvaltning påbörjas
november 2018 .
-Revidering av kultur- och fritidspolitiskt program, bidragspolicy pågår.
-Landsbygdsutvecklingsstrategi (LUS) arbetet pågår.

Bibliotek
-Bokbuss, Bidrag kulturrådet 550 000 kronor för "stärkta bibliotek" gör
det möjligt att köpa bokbuss-timar från Lindesbergs kommun.
Kommunens förskolor prioriteras. Två stopp på provturen blir i
Dalkarlsberg och Järnboås.

Simhall
-Förbud mot mobil , data och foto i simhallen införs fr om 2019 av
säkerhetsskäl.

Kultur och fritid
-Upphandling för byggnation av omklädningsrum m.m. i ishallen pågår.
-Allaktivitetshuset. Etapp 1 klar . Det krävs politiska beslut för att starta
etapp 2 och 3. Verksamheter igång : Nora bågskytteklubb, AME /daglig
verksamhet samt förberett för boulebanor, KomTek, Fritidsbanken m.m.
Flera föreningar och verksamheter är intresserade av att komma in.
-Jubileet Tillsammans 750 år. Slutprogram klart i december med bland
annat särskild show den 20 december.
-Kulturskola. Uppbyggnad pågår med att hitta lokaler, samverka,
enkätundersökning till elever/föräldrar m.m. Under våren 2019 kommer
prova på dagar genomföras och planeringen är att ha reguljär
verksamhet på plats hösten 2019.
-Naturskolan - kurser, skolträdgårdar, dagkollo
fritidsgård/naturaktiviteter och naturvägledarutbildning. 450 deltagare i
sommarlovsaktiviteter m.m.
-KomTek i samverkan med Örebro Komtek. Fullt på kurserna och
enskilda aktiviteter på loven.m.m

J:;;S sign .A;v}
Utdragsbestyrkande
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Näringsliv och sysselsättning
-Utveckla varumärket Nara : kommunvapen och grafisk profil klart .
Platsvarumärket Nara håller på att lanseras.

-B ildbanksuppbyggnad påbörjas för att få til l ett digitalt bildarkiv med
marknadsföringsbilder dels för allmänheten och dels för egen
verksamhet.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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