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Protokollsutdrag till

Förs lag till bes lut - styrdokument och taxor för Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen

Med anledning av att Bergslagens kommunalteknik har bytt namn till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 1 januari 2017, måste
även förbundets styrdokument och taxor, som är antagna i respektive
kommun, uppdateras med rätt namn. Revideringen gäller styrdokument
och taxor som är antagna i respektive kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att styrdokument, som tidigare gällt för Bergslagens kommunalteknik
även ska gälla för Samhällsbyggnadsförbundet Bergsiagen.
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Förslag till beslut om felparkeringsavgi ft i Nora kommun

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är efter 2017-01-01 väghål
lare och likaledes trafikmyndighet. Denna uppgift har fram till 2016-12
31 varit en del i Bergslagens Miljö- och Byggn ämnds verksamhet.

I och med verksamhetsövergången måste kommunfullmäktige i respek
tive kommun fatta beslut om avgift vid felparkeringar för att uppfylla lag
(1976:206) om felparkeringsavgift.

Beslutade fe lparkeringsavgifter inom Bergs lagens Miljö- och Bygg
nämnd har i Nora kommun varit 200 kronor vid utebliven parkerings
skiva, 400 kronor för parkerat för länge eller på förbud att parkera och
600 kronor för parkering på förbud att stanna eller handikapparkering.

Förslaget är att fortsätta med samma avgift för förseelserna.

Samhä llsbygg nadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget om felparkeringsavgift .
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Information om enheten för närings liv och sysselsättning

Närings liv och sysselsättn ing arbeta r med frågor som rör näringslivs
och landsbygdsutveck ling samt sysselsättning.

Kommunens näringslivsarbete ska bidra med bra förutsättningar för
välmående företag. Det direkta näringslivsarbetet består bland annat av
att skapa mötesplatser och att underlätta för företag att etablera sig el
ler bygga ut sin verksamhet i kommunen.

Nora kommun ingår i Leader Bergslagen som jobbar för landsbygdens
utveckling i elva kommun er i Bergslagen.Under den senaste ansök
ningsperioden blev inte Leader Bergslagen beviljade några pengar från
Jordbruksverket så nu pågår ett arbete med att hitta ny finansiering.

Nora kommun har också ett bygderåd med representanter från 16 bya
lag runt om i kommunen.

Sysselsättningsfrå gorna överfördes till näringslivsenheten under 2016.
Näringslivschef Klas Brynte ingår i en utredningsgrupp som ser över
det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, som kommer lämna sin rap
port under våre n.

Ordföranden tackar för informat ionen
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Information om processen kring ny skola i Nora

Ida Kleist Andersson, fastighetsstrateg informerade om arbetet med
"nya Karlsängen", en ny högstadieskola i Nora.

Nora kommu ns högstadieskola är i behov aven uppdatering till dagens
krav. Behovet består i en konkretisering av befintl ig byggnad/loka
ler/verksamhet för att på bästa sätt nå kommunens önskan att få ända
målsenliga lokaler. Att möta såväl stigande elevantal som att attrahera
och främja en god lärandemilj ö är av största vikt.

Följande alterna tiv ska utredas:
1: ombygg nad av befintlig skola
2: tillbyggnad/förändring
3: nybyggnation

Det har också tillkommit ett uppdrag att se över möjligheterna att flytta
all verksamhet från Tingshuset till nya lokaler.

Alla berörda verksamheter har fått lämna sina önskem ål och syn
punkter på sina behov av lokaler. Dessa har sammanställts och läm
nats över till arkitekten. Den ska nu ta fram ett förslag till planlösning
som ska vara färdigt under våren.

Ordföranden tackar för informationen
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Solveig Oscarsson 1

Hans Knutsson 1

Monica Sundbern 1

Rickard Pettersson

Håkan Kanuert

Birqitta Borq 1

Ove Göthlin 1

Ers ättare

Anita Rundqvist 1

Kent Nilsson

Carolina Pettersson

Susanne Forsbern
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