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Riktli njer för markanvisningar och ex p loateringsavta l

Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunen
anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels
riktlinjer för exploateringsavtal.

Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning av kommunens
mark och vid exploatering av annans mark. Det ska i riktlinjerna framgå
för byggherrar/exploatör vilka förutsättningar och krav som kommunen
ställer. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmä ktige. Riktlinjerna är väg
ledande vilket innebär att riktlinjerna inte är bindande, varken för kom
munen själv eller för de byggherrar/exploatörer som kommunen avser
att ingå avtal med.

Kommundirektören har initierat att förslag till riktlinjer tas fram.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fö reslår kommunfullmäkt ige besluta

att anta förslaget till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.

Justerares sign

d~D
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Samhällsbyggnadsutskottet

Sbu § 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdes dalum

2018-04-11

dnr ks2018-172

Sida

29

Justerares sign
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Utdragsbeslyrkande

Förslag t ill mind re utökning av verks amhetsområden vatten
och av lopp, Nora kom m un

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kom
munfullmäktige att anta förslag till mindre utökningar av verksamhetsom
råden för vatten och avlopp inom kommunen.

I enlighet med beslut av kommunfullmäktige den 11 juni 2014, § 94, ska
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samla ihop eventuella mindre
utvidgningar av VA-nätet och presentera dem för beslut i kommunfull
mäktige en gång per år. Dessa utökningar kan utgöras aven eller flera
fast igheter.

Direktionen föreslår kommunfullmäktige att godkä nna mindre utökningar
av verksa mhetsområdena Lejonbacken och Nedre Alntorp.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har behandlat ärendet på
direktionsmöte den 2 mars 2018, § 37.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunsty relsen föreslår kom munfullmäktige besluta

att anta förslag till mindre utökningar av verksamhetsområden inom
kommunen.

Protokollsutdrag till
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Information Fritidsbanken

Anton Olofsson, Örebro läns idrottsförbund, presenterar iden bakom
Fritidsbanken och Fritidsba nkens verksamhet.

Fritidsbanken tar emot begang nade sport- och fritidsprylar som sedan
lånas ut utan avgift. Som ett slags bibliotek för sport- och fritidsprylar.

Fritidsbanken i Nora har flest utlån per capita i Örebro län och tillhör en
av de fritidsba nker som har flest utlån i hela landet.

Ordföranden tackar för informationen .

Protokollsutdrag till
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Justerares sign

cf'o
Utdragsbestyrkande

Information vuxenlärandeenheten

Claes Dyst, rektor, presenterar verksamheten vid vuxenlärandeenheten.

Vuxenlärandeenheten består av Komvux, SFI (som numera är en del av
Komvux), gymnasiet (introduktionsprogrammet, fd IV-programmet), Yr
kesvux samt Särvux.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Informati on stud iebesök Herrestaskolan i Järfälla

Samh ällsbyggnadsutskottet ska tillsammans med styrelsen för Nora
Fastigheter och tjänstemän och kommunen och bolaget göra ett studie
besök på Herrestaskolan i Järfälla. En nybyggd skola byggd helt i trä.

Utskottets sekreterare informerar ledamöterna om datum och tider för
studiebesöket.

Då antalet platser är begränsat enas utskottet om att sju stycken repre
sentanter från utskottet deltar på studiebesöket, motsva rande antalet or
dinarie i utskottet.

Anmä lan och vidare information går via utskottets sekreterare.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Information från utveck lingschefen

Utvecklingschefen presenterar ett axplock av saker som är på gång
inom tillväxt och utveckling under 2018.

• Utveckling samverkan mellan skolbibliotek-folkbibliotek.
• Rekrytering av chef för kulturskolan kommer att påbörjas under

våren.
• Upphandling av arbetet med nya omklädningsrum ishallen

påbörjat.
• Ny lekplats i Pershyttan.

Ordföranden tackar för informati onen.

Protokollsutdrag till
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