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Information om Vision Nora station
Arktis Arkitekter AB har tagit fram förslag till "Mötesplats Stationsområde
Nora" . I förslaget öppnas stationsområdet upp för att få en genomströmning
av människor från Skojarbacken till Nora Resecentrum och strandpromenaden förlängs mot golfbanan. Det finns många ideer och förslag på
hur området ska kunna användas för att bli mer levande och tillgänglig för
allmänheten.
Många av lokalerna på stationsområdet används och är på så sätt ett
levande museum.
Den 24 augusti i år kommer tv-programmet Antikrundan till Nora. Den stora
lokverkstaden ska användas som lokal för inspelningen. Det har gjorts och
kommer att behöva göras vissa åtgärder för att lokalen ska fungera så bra
som möjligt för inspelingen av programmet
Ärendet avslutas med att utskottet får en guidad tur på stationsområdet
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om vänortsarbete
Nora kommun har tre vänorter. Fladungen i Tyskland, Köo i Estland och
Höne i Italien. Fram till 2016 var även Köyliö i Finland med i vänortsarbetet.
Nora kommun har fått en inbjudan till vänortsträff från Köo i Estland till den
15-18 augusti i år. Temat för träffen är "Populister utmanar Europa en debatt om Europas framtid".
Köo inbjuder fyra vuxna, en ungdomsledare och fem ungdomar i åldern 13 år
och äldre.
I Nora kommuns budget finns 50 000 kronor avsatt för vänortsarbetet.
Vänorterna söker gemensammat EU-pengar vil ket hanteras av Fladungen.
Engelska är det språk som används vid träffarna .
Samhällsbyggnadsutskottet är ansvarigt för vänortsarbetet. Vid träffen i Köo
ska ordföranden i utskottet, oppositionsrådet samt kommundirektören delta.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om uppdrag att ta fram LIS-plan
Ledningsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019, § 43. Utskottet
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att
ta fram en LIS-plan för Nora kommun och att samhällsbyggnadsutskottet ska
vara styrgrupp för arbetet. 450 000 kronor avsätts för konsulthjälp.
En tjänstemannagrupp ska tillsättas med bland annat representanter från
Nora kommun, Samhällsbyggnad Bergslagen, både förbund och nämnd.

Orföranden tackar för informationen.
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Förslag att anse inkommen skrivelser som tidigt remissvar på
trafikutredningen
Fastighetsägare utmed Kungsgatan i Nora har överlämnat en skrivelse om
trafiksituationen på och omkring Kungsgatan. De anser att det
behövs åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och minska störningar
mellan Tullbackagården och Trängbo camping samt på strandpromenaden
mellan järnvägsstationen och campingen.
Fastighetsägarna föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019, § 45, att ge kommundirektören i uppdrag att sända Trafik-, cykel- och parkeringsutredningen på
remiss.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att skrivelsen från fastighetsägarna ska anses vara ett tidigt inkommet svar
på ovanstående remiss och att förslagen till förbättrande åtgärder tas med i
sammanställningen av remissvaren.
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Förslag till deltagare i styrgruppen för projektet reservvatten i
Nora och Lindesberg
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i uppdrag av kommunerna
Nora och Lindesberg att utreda möjligheter till reservvatten för båda
tätorterna. För att få en bra förankring och öppenhet är det önskvärt att bilda
en styrgrupp med pOlitiska representanter från båda kommunerna. Projektets
arbete kommer att stämmas av ett par gånger per år.
Förslaget är att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt
oppositionsrådet ska ingå i styrgruppen från Nora kommun.
Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) på
att Jan Rylander (NP) ska vara oppositionens representant.
Ordföranden ställer proposition på förslaget att oppositionsrådet ska ingå i
styrgruppen, vilket bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons
yrkande och finner att det avslås.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt oppositionsrådet
ska ingå i styrgruppen för projektet reservvatten i Nora och Lindesberg.
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Förslag till uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, om att bygga ny
högstadieskola.
Inför beslutet gjordes en förstudie med olika förslag. Alternativ 1, nybyggnation , antogs. För att uppförandet av ny högstadieskola ska vara tydligare har
det tagits fram en uppdragshandling.
I fullmäktiges beslut ingick att den nya skolan byggs i en konstruktion som
tillåter att fukt i luften kan vandra genom konstruktionen , så kallad
diffusionsöppen konstruktion.
Sedan beslutet fattades har det framkommit att det inte är lämpligt att
använda diffusionsöppen konstruktion på den typ av byggnation varför
kommunfullmäktiges beslut i den delen bör upphävas.
Under utskottets behandling av ärendet diskuteras om den gamla skolan ska
rivas eller inte. I underlaget till fullmäktiges beslut, dvs alternativ 4, etapp 4,
står "Ta de nya ytorna i drift och riva den gamla skolbyggnaden".
Utifrån fullmäktiges beslut står det i uppdragsdirektivets punkt 5: "Befintlig
skolas framtida bruk eller alternativa rivning ska utredas vidare ".
Utskottet enas om att punkt 5 i direktivet tas bort. Därmed bör fullmäktige
fatta beslut om eventuell revidering av beslutet om ny höstadieskola från den
18 april 2019, § 29.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat reviderat förslag till uppdragsdirektiv för byggnation av Nya
Karlsängskolan, dvs punkt 5 i direktivet tas bort.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva del av fullmäktiges beslut den 18 april 2019, § 29, dvs "att den
nya skolan byggs i en konstruktion som tillåter att fukt i luften kan vandra
genom konstruktionen, så kal/ad diffusionsöppen konstruktion" samt
att revidera beslutet om rivning av gamla Karlsängskolan .
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Kommundirektören informerar
Martingården
Paviljongerna som använts som boenden för ensamkommande ska tas bort
under vecka 19. Företaget Cramo som kommunen hyrt paviljongerna av sköter borttagande.

Allaktivitetshuset
Ny hyra enligt tilläggsavtal som baseras på kommunstyrelsens beslut om att
gå vidare med etapp 2 är under två år 1 750 000 kronor per år från och med
år 2020.
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