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Förslag till ny högstadieskola - nya Karlsängen

(Under utskottets behandling av ärendet medverkar budgetsamordnings
gruppen i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 29 november 2017,
§ 134.)

Noras enda högstadieskola, Karlsängskolan, invigdes officiellt 1968. En
ombyggnation och större renovering genomfördes under 1990-talet. Det
har länge förts politiska diskussioner om att bygga en ny högstadieskola
alterna tivt genomföra en mer genomgripande förändring av den befintliga
skolan.

I budget 2016 avsattes en miljon kronor för att genomföra en förstudie av
ny högstadieskola.

En förstudie har genomförts.

På ledningsutskottet den 8 november presenterades två förslag till ny
Karlsängskola. Dels en nybyggnation och dels en om- och liIIbyggnation.
Utskottet enades om att informationen även skulle lämnas på kommun
styre lsens sammanträde den 29 november.

På kommunstyrelsen den 29 november beslutades att det fortsatta arbetet
ska ske i budgetsamordningsgruppen tillsammans med samhälls
byggnadsutskottet.

Det har arbetats fram fem förslag :

1. Nybyggnation av skola och central administ ration . Beräknad
investeringsutgift: 493 miljoner kronor.

2. Nybyggnation av skola och central administration men med trä
stomme. Beräknad investeringsutgift: 533 miljoner kronor.

3. Om- och liIIbyggnation av skola och central administration. Beräknad
investeringsutgift: 497 miljoner kronor.

4. Nybyggnation skola. Beräknad investeringsutgift: 419 miljoner kronor.

5. Nybyggnation skola men med trästomme. Beräknad investeringsutgift
453 miljoner kronor.

Ansvariga handläggares förslag till beslut är att anta alternativ fyra,
nybyggn ation av skola.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Under utskottets och budgetsamordningsgruppens behandling av ärendet
efterfrågas en investeringsplan med kommunens samlade investerings
behov de kommande åren för att kunna ta ställning till vilken lånebörda
kommunen kan ta på sig för att bygga en ny skola .

Utskottet enas om att en nybyggnation är att föredra före en ombyggna
tion och att det enbart ska byggas en ny skola utan central administration.

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en investeringsanalys till
kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars. Utifrån den kan kommun
styrelsen fastställa ett förslag till kostnadsram/-tak för projektet.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde
21 mars 2018 ta fram en investeringsanalys med kommunens invester
ingsbehov de kommande åren samt uppskattade kostnader och en tids
plan för investeringarna.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att en ny högstadieskola ska uppföras genom nybyggnation

att uppdra till Nora Fastigheter AB att genomföra byggnationen

att Nora kommun borgar för investeringsutgiften.

Justeraressign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande (/
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Information Hagbydammen

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13, kf § 37, att ansöka hos mark
och miljödomstolen om att i första hand få genomföra en sänkning av
vattenytan i Hagbydammen så att dammens konsekvensklass kan sänkas
samtidigt som fiskväg (inlöp) byggs upp från dammen och upp längs med
vattenspegelns högra sida och i andra hand bygga om dammen så att
den kan sänkas till konsekvensklass 2.

Processen för att skicka in en ansökan till mark- och miljödomstolen
pågår. Daniel Falke från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och
Petter Noren från Norconsult informerar utskottet om processen för hur en
ansökan går till och vilka konsekvenserna skulle kunna bli om läns
styrelsen i sitt samrådsyttrande avstyrker Nora kommuns förslag på
åtgärder till förmån för ett eget förslag , exempelvis en total utrivning av
Hagbydammen.

Ett beslut i mark- och miljödomstolen till Nora kommuns nackdel kan
överklagas till mark- och miljööverdomstolen. En sådan process upp
skattas kosta 500 000 kr.

Kommundirektören informerar utskottet att hon avser att beställa en
ändring av detaljplan för Hagbydammen hos Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen. På så sätt kommer processen med ansökan hos mark- och
miljödomstolen och detaljplaneprocessen att löpa parallellt.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign

go
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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An hå llan om medel för att ta fram underlag t i ll ansökningar ur
Lä nstransportplanen

Kommunstyrelsen gav den 7 februari 2018, ks § 16, kommundirektören i
uppdrag att ta fram underlag för beräkning av kostnaderna för en
cirkulationsplats och en gång- och cykelväg utmed Storgatan, länsväg
762. Underlaget ska användas för ansökan av medfinansiering ur
länstransportplanen inför 2019 och ska redovisas i kommunstyrelsen den
30 maj .

Arbetet med att ta fram kalkyl och förprojektering kommer att uppdras åt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen . De har aviserat att arbetet med
kalkylering och förprojekte ring beräknas kosta 150 000 kronor, något som
inte ryms inom ramen för befintlig budget.

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen avsätter 150 000 kronor
av kommunstyrelsens pott för oförutsedda medel för att finans iera fram
tagandet av kalkyl och förprojektering.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen bes luta

att avsätta 150 000 kronor ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda
medel för framtagande av kalky l och förprojektering av cikulationsplats
och gång- och cykelväg längs Storgatan

att kalkylen ska användas som underlag för ansökan om medfinan siering
ur länstransportp lanen 2019 samt planering för investeringsmedel i
budget 2019.

Protokollsutdrag till

Utdraqsbestyrkgnde
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Justerares sign
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Svar på motion 15/201 3 om parkerings regler

Jan Rylander (NP) överlämnade motionen på fullmäktige den 13
november 2013, kf § 139.

Motionären föreslog:

att det görs en analys av nuvarande regler gällande möjligheterna för
parkering

att all centrumparkering utökas till sex timmar samt

att stopp- och parkering sförbuden runt torget tas bort.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen överlämnade därefter
motionen till kommunchefen för beredning.

Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen den 28 januari 2018.
En inventering av de P-regler som gäller i Nora genomfördes under 2017
av kommunens trafikingenjör. Inventeringen påvisade brister i systemet.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 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 och den förväntas vara klar i slutet av maj
2018.

Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas .

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrel sen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen .

Protokollsutdrag til l

Utdraqsbestyrkand e
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Sva r på medborgarförslag 1/2014 om Nora
- en turi stattraktion

Ronald Ahlgren överlämn ade medborgarförslaget den 12 mars 2014, kf §
8.

Förslagsställaren föreslog:

att det blir "stannaförbud" på Storgatans södra sida mellan Rådstugugatan
och Kungsgatan.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredning. Kommun styrelsen överlämnade därefter
motionen till kommunchefen för beredning.

Kommun chefen har överlämnat ett svar på förslaget den 31 januari 2018.
En inventering av de P-regler som gäller i Nora genomfördes under 2017
av kommunens trafiking enjör. Inventeringen påvisade brister i systemet.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 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 och den förväntas vara klar i slutet av maj
2018.

Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen.

Nora kommun inväntar trafikp lanen innan åtgärder vidtas .

Samhä llsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat.

Justerares sign

/~
Protokollsutdrag till

Utdraqsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag 11/2014 om spegel i gatukorsning

Bengt Einarsson överlämnade medborgarförs laget den 8 oktober 2014, kf
§ 113.

Förslagsstä llaren föreslog :

att en spegel sätts upp i gatukorsn ingen RådstugugatanfTullbacken.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredn ing. Kommunstyrelsen överlämnade därefter
motionen till kommunchefen för beredning.

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslage n i uppdrag
att ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredning av gång
och cykelbanor samt parker ingsutredning. Planen ska innehålla förs lag på
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj
2018.

Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen.

Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas .

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyre lsen föreslår kommunfu llmäktige bes luta

att anse medborgarförslaget besvarat.

Justerares sign

cS?o
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrka de
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Svar på medborgarförslag 4/2015 om bowlinghall i Nora

Daniel Skoglund överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 15
april 2015, kf § 36.

Förslagsställaren föreslog:

att det ska finnas en bowlinghall i Nora.

Kommunfullmäktige belsutade att överlämna förslaget till kommun
styrelsen för beredn ing. Ledningsutskottet beslutade därefter att
överlämna förslag et till utvecklings chefen för beredning .

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar den 5 februari 2018.

Förslagsställaren föreslår att en bowlinghall skulle kunna förläggas i
gamla Ica Punktens lokaler. Lokalen som förslagställaren föreslår är inte
kommunens fastighet och i dag bedrivs det privat förskoleverksamhet i
lokalen.

Att bygga en ny bowlinghall kostar från tretton miljoner kronor och uppåt
beroende på hur många banor som byggs. I dagsläget finns det inte
utrymme i budget för en byggnation aven ny bowlinghall. Förslaget om
bowlinghall kommer att tas i beaktande i kommunens långsiktiga
planering när det gäller lokaler och anläggningar för kultur och
fritidsverksamhet.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.

/I

Justerares sign

c90
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag 6/2015 om "Hälsans stig"

Håkan Johansson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 20
maj 2015 , kf § 59 .

Förslagsställaren föreslog :

att kommunen anlägger en "Hälsans stig" längs ån och sjön med start/mål
vid Bryggeriet respektive Trängbo och i samband därmed utför
upprensning vid ån och anlägger planteringar samt ordnar sittplatser.
Motionsredskap bör också sättas upp.

Kommunfullmäktige beslutade att över lämna förslaget ti ll kommun
styrelsen för beredning. Lednings utsko ttet överlämnade därefter förslaget
til l utvecklingschefen för beredning.

Utvecklingschefen har överlämnat ett svar den 5 februari 2018. Förslaget
ligger i linje med att få fler människor i rörelse för att främja folkhälsan.
Förs laget om "Hälsans stig" kommer att tas i beaktande i kommu nens
långsiktiga planering.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag ti ll kommunstyrelsen

Komm uns tyrels en föres lår kommunfullmäkti ge besluta

att anse medborgarförslaget besva rat.

Protokollsutdrag till

UtdragsbestyrkSnde
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Svar på medborgarförslag 9/201 5 om ändrade trafikregler i
korsningen Rådstugugatan-Tullbacken

Ralph Arenrud överlämnade medborgarförslaget till fullmäktige den 10
juni 2015, kf § 73.

Förslagsställaren föreslog :

att stopplikten tas bort i korsningen Rådstugugatan-Tullbacken för trafik
som kommer norrifrån på Rådstugugatan .

Kommunfu llmäktige beslutad e att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredning . Ledningsutskottet beslutade därefter att
överlämna motionen till kommunchefen för beredning .

Kommun chefen har överlämnat ett svar på förslag et den 30 januari 2018.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag
att ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning , utredning av gång
och cykelbanor samt parkeringsutrednin g. Planen ska innehålla förslag på
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj
2018.

Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen.

Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse medborg arförslaget besvarat.

Justerares sign ~

~O ?-
Utdragsbestyrl<ande

Protokollsutdrag till
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Svar på medborgarförslag 12/201 5 om farthinder på
Tingshusgatan

Roger Cassman överlämnade medborg arförslaget på fullmäktige den 14
oktober 2015, kf § 106.

Förslagsställaren föreslog :

att det placeras farthinder 10 meter norr om övergångsstället vid Tings
husgatan-Prästgatan samt 15 meter från övergångsstället Tingshuset
Kvarnvägen samt

att farthind er på Bergslagsgatan tas bort .

Kommunfullm äktige beslutade att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att
överlämna motionen till kommunchefen för beredning.

Kommun chefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 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 och den förväntas vara klar i slutet av maj
2018.

Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen.

Nara kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas .

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag 15/2015 om tvätt av fasaden på
stationshuset

Göte Gustavsson överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16
mars 2016, kf § 7.

Förslagsställaren föreslog:

att stationshusets fasad ska tvättas.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredning . Ledningsutskottet beslutade därefter att
överlämna motionen till kommunchefen för beredning .

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 5 februari 2018.
Själva stationshuset ägs av stiftelsen NJOV, Nora Veteranjärnväg och
järnvägsmuseum. Förslaget är därför att medborgarförslaget avslås.

Nora kommun har ställt frågan till stiftelsen om hur den ställer sig till att
tvätta fasaden . Deras svar lyder enligt följande:

Byggnaden är byggnadsminnesmärkt. Underhåll av byggnaden ansvarar
därför stiftelsen för i dialog tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro.

Större kostnader för reparation och underhåll kan Länsstyrelsen till viss
del stå för. Till exempel tak, fönsterbyte, fasadrenoveringar mm. Andra
insatser som till exempel fasadtvätt får stiftelsen bekosta. Dessa
kostnader måste prioriteras ihop med underhåll av övriga byggnads
minnesmärkta byggnader som stiftelsen äger på stationsområdet och i
kulturreservatet i Pershyttan.

En fasadtävtt kommer dessvärre inte att prioriteras. Den främsta
anledningen är att ånglokstrafiken snabbt gör fasaden smutsig igen, men
även kostnaden för en fasadtvätt spelaren viktig roll. NJOV:s ekonomi
medger i dagsläget inte en fasadtvätt.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.

Protokollsutdrag till

Utdraqsbeatyrkande
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Svar på medborgarförslag 3/2016 om bättre bussförbindelse
med Hagby Ängar

Britt Argård överlämnade medborgarförslaget på fullmäktige den 16 mars
2016, kf § 12.

Förslagsställaren föreslog:

att kommunen I samråd med Länstrafiken trafikerar sträckan Centrum
Hagby Ängar med busstrafik samt

att kommunen anlägger en säker gång- och cykelväg till Hagby Ängar och
att enkla sittplatser placeras efter sträckan.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredning. Ledningsutskottet beslutade därefter att
överlämna motionen till kommunchefen för beredning.

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018.
I riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag som antogs
av kommunfullmäktie 27 september 2017, kf § 70 står :

"Ämnen av olika slag får inte tas upp i medborgarförslaget. Ett medborgar
förslag kan bara behandlas om det ligger inom fullmäktiges befogenhets
område."

Det här medborgarförslaget överlämnades till kommunfullmäktige innan
riktlinjerna antogs varför kommunen väljer att svara på båda punkterna i
medborgarförslaget.

Det är Region Örebro län, genom Länstrafiken, som ansvarar för buss
trafriken inom Örebro län. Samråd sker mellan Länstrafiken och
kommunerna angående gällande och önskvärd busstrafik. Förslaget om
busstrafik mellan centrum och Hagby Ängar kommer att överlämnas till
Länstrafiken.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 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 och den förväntas vara klar i slutet av maj
2018. Förslaget om gång- och cykelväg till Hagby Ängar tas med i
underlaget till utredningen.

Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas.

Justerares sign

c20
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrels en föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat.
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Svar på medborgarförslag 7/2016 om att öppna strand
promenaden för cyklister

Siv Wahlstedt Gustavsson överlämnade medborgarförslaget på
fullmäktige den 28 september 2016, kf § 117.

Förslagsställaren föreslog:

att strandpromenaden öppnas för cyklister.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommun
styrelsen för beredn ing. Ledningsutskottet beslutade därefter att
överlämna motionen till kommun chefen för beredning .

Kommunchefen har överlämnat ett svar på förslaget den 30 januari 2018.

Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag
att ta fram en trafikplan som innehåller trafikutredning, utredn ing av gång
och cykelbanor samt parkeringsutredning. Planen ska innehålla förslag på
åtgärder på kort och lång sikt och den förväntas vara klar i slutet av maj
2018.

Medborgarförslaget tas med som underlag till utredningen.

Nora kommun inväntar trafikplanen innan åtgärder vidtas.

Samhäll sbyggnadsutskottets förs lag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat.
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Solveig Oscarsson I ~~ 10-21

Hans Knutsson x

Monica Sundbero x

Rickard Pettersson

Håkan Kanuert

Birqitta Borq x

Ove Göthlin x

Ersättare

Anita Rundqvist x

Kent Nilsson x

Carolina Pettersson

Susanne Forsbe ro

Närvarorätt
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