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Utredning spontan idrottsplats

Kommunstyrelsen gav 2016-04-27, Ks § 59, utvecklingschefen i uppdrag
att ta fram ett förslag på en spontanidrottsplats som en mötesplats för
kommunens invånare. I uppdraget ingick att ta fram kostnader och
förslag på platser för en sådan mötesplats.

Utvecklingschefen har utrett ärendet och tagit fram några alternativ till
lokalisering för en spontanidrottplats . Kostnaderna för anläggning,
markarbete, el, bygglov och projektering uppskattas till 1,5-2 miljoner
kronor. Driftskostnaderna är svåruppskattade då de till stor del beror på
utförandet av spontanidrottsplatsen.

Med anledn ing av andra, mer angelägna, satsningar inom tillväxt och
utveckling, såsom konstgräsplan, allaktivitetshus och nya
omklädningsrum vid ishallen nedprioriterades projektet och utelämnades
i budgetprocessen inför 2017.

Utifrån kommunens ekonomiska situation och med anledn ing av de
satsningar som görs inom tillväxt och utveckling bedöms
förutsättn ingarna för att ta fram en spontanidrottsp lats inte finnas under
överskådlig tid. Kommunchefen föreslår därför att uppdraget avslutas.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsluta utvecklingschefens uppdrag att ta fram förslag på en
spontanidrottsplats.

Justerares sign Protokollsutdrag till
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Rev idering av samverkansavtal för
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Kommuncheferna i Hällefors , Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora
kommuner föreslår att samverkansavtalet gällande
Samhällsbyggnadsnämnden Bergs lagen revideras från och med den 1
januari 2018 till att även innefatta en mark- och exploateringsfunktion.

I dag saknar Hällerfors , Ljusnarsbergs och Nora kommun kompete ns
inom mark- och exploateringso mrådet. I Lindesbergs kommun finns
sedan ungefär tio år en mark- och exploateringsfunktion som sedan
2015 är placerad inom kommunens tillväxtförvaltning . Den tjänsten är nu
vaknat varför kommuncheferna föreslå r att tjänsten istället inrättas inom
den gemensamma förvaltningen Sam hällsbyggnad Bergslagen.

Följande områden föreslås ingå i befattningen:

• Biträda kommunerna vid köp och försä ljning av fast egendom
inklusive utredningar, förhandli ngar och upprättande av avtal

• Biträda kommunerna och förbundet vid lantmäteriförättningar
• Handlägga avtalsärenden rörande exploatering , arrenden och

nyttjanderätter
• Medverka i planprocesser
• Delta i etableringsserv ice i samarbete med kommu nernas

närings livsansvariga
• I samarbete med förbundet bevaka och säkerställa att

detaljplaner genomförs i en lighet med det som anges i planen
• I arbetet ingår också kontakter med konsulter, exploatörer,

fast ighetsäga re, kommuninvånare, kommunernas politiska
försam lingar och verksam hetsorga nisationer inklusiver
kommu nala bolag .

Då kommunernas behov av att nyttja en gemensam mark- och
exploater ingsfunktion är olika föreslås att varje kommun debiteras den
fakt iskt förbrukade tiden till självkostnad.

Samhällsbygg nadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat samverkansavta l för gemensam politisk nämnd och
förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors,
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med
1 januari 2018 .

Protokollsutdrag till
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Information Vision station - utveckling av området runt Nora
station

Cecilia Lundkvist Sundin och Peter l.junqne presenterade arbetet med
hur området runt Nora station och stationsområdet kan utvecklas.

Ordförande tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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Information från utvecklin gschefen

Utveck lingschefen informerade om vad som är på gång inom enheten
för tillväxt och utveckling.

Utvecklingschefen informerade att fotbollsplanen på Norvalla är för liten.
Tills nu har Nora SK fått använda planen som hemmaplan på dispens
men då både damlaget och herrlaget avancerar till division 2 nästa
säsong så får de inte längre någon dispens. För att få använda Norvalla
behöver planen både breddas och längas. Nora SK har tagit fram en
kalkyl för vad det skulle kosta att åtgärda planen för att uppfylla kraven.

Ordförande tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till
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Närv, Närv, Ornröstninqar

beslut ej be- I ~ I ~

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Solveig Oscarsson x

Hans Knutsson x

Monica Sundbero x

Rickard Pettersson

Håkan Kancert

Birqitta Borq x

Ove Göthlin

Ersättare

Anita Rundqvist x

Kent Nilsson

Carolina Pettersson

Susann e Forsbern

Närvarorätt

Helena Vilhelmsson (C)
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