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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-09-17  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Jonas Kleber (C), vice ordförande 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Mats Seijboldt (SD) för Vakant (SD) 

 

 

 
Övriga deltagare: Ellinor Halldan, sekreterare 

Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

Wilhelm Magnusson, näringslivschef 

Helena Randefelt, kommunsekreterare 

Anton Johansson, praktikant vid kanslienheten 

Kristine Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör 

Linda Svahn (S), ersättare som inte tjänstgör 

Ingrid Åberg (KD), ersättare som inte tjänstgör 

Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör 

Mattias Molin, rektor §121 

Bengt Storbacka (S), arbetsgruppen för kommunala servicenivåer §122 

Isabella Lohse, enhetschef §123–124 

Kjell Jansson, fysisk planerare §123–124 

Arne Tschentscher, kvalitetsledare §123–124 

Jonas Andersson, fritidskonsulent §125–127 

 

 
Utses att justera Jonas Bernström (S) med Jonas Kleber (C) som ersättare 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten måndag den 1 oktober kl. 15.00 

 

 

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Ellinor Halldan 

 

Paragraf 

 

121 - 132 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________

Jonas Bernström 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-09-17 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§121/18 Presentation Mattias Molin, ny rektor och utvecklingsledare på 

Masugnen 

  

§122/18 Information från arbetsgruppen för kommunala servicenivåer 

  

§123/18 Information om detaljplan Lindesby 

  

§124/18 Flugparken – förslag till fortsatt hantering 

  

§125/18 Bidragsansökan från IFK Lindesberg 2018 

  

§126/18 Organisation av fritidsgårdar 

  

§127/18 Information från arbetsgrupperna för fritidspolitiskt och 

kulturpolitiskt program 

  

§128/18 Tilläggsuppdrag Storå Omlastningscentral 

  

§129/18 Försäljning av fastighet Vibyn 1:44 i Frövi 

  

§130/18 Policy för beslut om försäljning av småhustomter 

  

§131/18 Samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan 

gällande yrkesutbildningar 

  

§132/18 Meddelanden 
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TU §121/18     

 

Presentation av Mattias Molin, ny rektor och 

utvecklingsledare på Masugnen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och hälsar välkommen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Mattias Molin, ny rektor och utvecklingsledare vid Masugnen, 

presenterar sig för tillväxtutskottet  

 

_____ 
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TU §122/18   Dnr: KS 2018/327 

 

Information från arbetsgruppen för kommunala 

servicenivåer 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. Materialet ska 

överlämnas till tillväxtutskottets sammanträde i oktober för vidare 

behandling. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bengt Storbacka (S) från arbetsgruppen för kommunala 

servicenivåer ger tillväxtutskottet en lägesrapport om  

arbetsgruppens arbete hittills. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. Materialet ska överlämnas till tillväxtutskottets 

sammanträde i oktober för vidare behandling. 

 

_____ 
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TU §123/18    

 

Information om detaljplan Lindesby 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kjell Jansson från Samhällsbyggnad Bergslagen informerar 

tillväxtutskottet om detaljplan Lindesby. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen 

 

_____ 
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TU §124/18   Dnr: KS 2017/260 

 

Flugparken – förslag till fortsatt hantering 
 

Beslut 

   

  Tillväxtutskottet beslutar  

 

1. Att påbörja ombyggnationen enligt byggritning från vinnande 

förslag i arkitekttävlingen. Därigenom hanteras 

verksamhetsutövarens önskemål om att utöka sin verksamhet i 

flugparken enligt de förutsättningar som det vinnande förslaget 

redovisar.  

2. Att ge Näringslivsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Förbundet i uppdrag att ta fram en riktlinje för uteserveringar på 

allmän platsmark. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun utlyste den 31 maj 2017 en arkitekttävling för 

ombyggnation av flugparken. En medborgardialog genomfördes 

innan arkitekttävlingen utlystes, där gestaltningskrav och önskemål 

togs in som krav i tävlingsbeskrivningen. Ett vinnande alternativ 

röstades fram av en jury och genomförandet av ombyggnationen 

budgeterades. Budgetering för 2019 hänvisas till budgetberedning.  

 

I samband med beslut om det vinnande förslaget uppkom en fråga 

från en av verksamhetsutövarna i Flugparken om att utöka sin 

verksamhet.  Önskemålet påverkar ombyggnationen och de 

beslutade gestaltningskraven, enligt vinnande förslag.  

 

För att tillväxtförvaltningen, Samhälsbyggnadsförvaltningen och 

förbundet ska kunna hantera ombyggnationen av flugparken behövs 

ett politiskt beslut gällande handlingslinje. Se förslag till beslut.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnad Bergslagen föreslår 

tillväxtutskottet att besluta:  

 

1. Att frångå det vinnande förslaget enligt den utlysta 

arkitekttävlingen (se bilaga) för att tillmötesgå en 

verksamhetsutövare att utöka sin verksamhet i 

flugparksområdet. 

 

Alternativt  
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2. Att påbörja ombyggnationen enligt byggritning från 

vinnande förslag i arkitekttävlingen. Därigenom hanteras 

verksamhetsutövarens önskemål om att utöka sin verksamhet 

i flugparken enligt de förutsättningar som det vinnande 

förslaget redovisar.  

 

3. Att ge Näringslivsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och Förbundet i uppdrag att ta fram en riktlinje för 

uteserveringar på allmän platsmark.  

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar 

enligt förslagsalternativ 2 och 3. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förslagen mot varandra och 

finner att tillväxtutskottet beslutar enligt förslagsalternativ 2 och 3. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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TU §125/18   Dnr: KS 2018/318 

 

Bidragsansökan från IFK Lindesberg 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beviljar ansökan med 125 000 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

 

IFK Lindesberg är verksam på fritidsbyns idrottsanläggning där de 

också äger en fotbollshall. När fotbollshallen byggdes fick 

föreningen ett tillfälligt bygglov på 5 år. Det bygglovet har gått ut 

och när föreningen ansökt om nytt bygglov krävs en hel del 

ombyggnation p.g.a. av nya regler och krav. Bland annat måste det 

tas upp nya utrymningsdörrar samt snöfallsskydd ovanför samtliga 

ingångar till hallen. Dessutom måste föreningen göra en 

brandskyddsdokumentation. Den totala kostnaden uppgår till ca 

210 000 kr. 

 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår utskottet besluta 

1. Att bevilja ansökan med 125 000 kr. 

 

_____ 

 

    För kännedom 

    IFK Lindesberg 
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TU §126/18   Dnr: KS 2018/187 

 

Organisation av fritidsgårdar 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
 

2011-09-20 fick förvaltningscheferna för dåvarande kultur och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag av det gemensamma arbetsutskott Barn- och 

utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden att göra en 

inventering angående behov av fritidsgårdar.  

 

Förvaltningscheferna återrapporterade till det gemensamma 

arbetsutskottet 2012-02-14.  

 

2012-09-03 fick förvaltningscheferna i uppdrag göra en samlad 

utredning om den framtida fritidsgårdsverksamheten i kommunen.  

 

Under 2014 presenterades och diskuterades fritidsgårdarnas 

organisation och beslut fattades 2014-12-18 i BUN att tacka för 

informationen.  

 

En motion om en mötesplats – ett Ungdomens hus/allaktivitetshus 

skickades in 2014-10-07 av Linda Svahn (S) och Richard Nilsén 

(SSU)  

 

En motion inkom från Liberalerna i Lindesberg februari 2017 om att 

en ungdomsgård i Lindesberg.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ger 2018-04-16 förvaltningschef i 

uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva olika förslag för 

fritidsgårdarnas organisatoriska hemvist och uppdrag. 

 

Ärendets beredning  

 

Ärenden har arbetats fram av tjänstemän från barn- och 

utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen.  

 

Från barn- och utbildningsförvaltningen har förvaltningschef och 

verksamhetschef grundskola deltagit och från tillväxtförvaltningen 

har förvaltningschef och fritidskonsulent deltagit.  

 

Synpunkter har även inhämtats från kulturchef tillika bibliotekschef, 

samt rektorer i grundskolan.  
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Förvaltningarnas ståndpunkt är att fritidsgårdsverksamheterna flyttas 

till tillväxtförvaltningen/tillväxtutskottet 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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TU §127/18   Dnr: KS 2018/328 

 

Information från arbetsgrupperna för fritidspolitiskt 

och kulturpolitiskt program  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. Det kulturpolitiska 

programmet ska redovisas för tillväxtutskottet i oktober.  

 

Ärendebeskrivning 

   

(TU §82) Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och 

fritidsfrågor i uppdrag att ta fram politiska mål och visioner inom 

varje delområde, som inte framgår av andra kommunalt satta mål 

eller visioner, för ett fritidspolitiskt program, samt att förankra 

programmet politiskt.  

 

Tillväxtutskottet beslutar att beredningsledare för beredningen 

kultur- och fritidsfrågor uppdras att återkomma med ett utkast med 

underlag inför dialog med fokusgrupper. 

 

(KS §30/18) Kommunstyrelsens beredning för kultur- och 

fritidsfrågor har arbetat på uppdrag av tillväxtutskottet med att ta 

fram ett kulturpolitiskt och ett fritidspolitiskt program. 

 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram 

fritidspolitiskt program. Arbetsgruppen ska ha rätt att ta den tid det 

åtgår och ta in de personer de behöver för att ge underlag för det 

fritidspolitiska programmet till tillväxtutskottet i juni 2018. 

 

Kommunstyrelsen utser arbetsgrupp för fritidspolitiskt program: 

Lillemor Bodman (M), Maria Odheim Nielsen (V) och Jonas 

Bernström (S). Jonas Bernström (S) ska vara sammankallande för 

arbetsgruppen. 

 

Jonas Bernström (S) redovisar för tillväxtutskottet det arbete som 

arbetsgruppen hittills har överlämnat. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. Det kulturpolitiska programmet ska redovisas för 

tillväxtutskottet i oktober.  

 

_____ 
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TU §128/18   Dnr: KS 2018/176 

 

Tilläggsuppdrag Storå Omlastningscentral 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att anta tilläggsrapporten från VAP 

konsult. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett tilläggsuppdrag gavs till VAP konsult för att utreda bland annat 

bullernivåer och peka på eventuella åtgärder med kostnadsförslag 

för Storå omlastningscentral.  

 

Detta i syfte att belysa förutsättningarna för vidare exploatering av 

omlastningscentralen i Storå. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att anta tilläggsrapporten från VAP 

konsult. 

 

_____ 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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TU §129/18   Dnr: KS 2018/323 

 

Försäljning av fastighet Vibyn 1:44 i Frövi 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 

 

1. Om försäljning av fastigheten Vibyn 1:44. 

2. Uppdra till förvaltningschef att se över delegationsordningen 

gällande försäljning av tomtmark. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Förfrågan om tomtköp har inkommit från intressent. Den tomten 

intressenten önska köpa har tomtbeteckning 1:44.   

 

Ärendets beredning 

 

Förfrågan har inkommit till mark – och exploateringsingenjör för 

vidare beslut om försäljning i tillväxtutskottet.  

 

Efter beslut från tillväxtutskottet hanteras den löpande kontakten 

mellan köparen och säljaren (kommunen) av Mark – och 

exploateringsingenjören.   

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 

 

1. om försäljning av fastigheten Vibyn 1:44. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet uppdrar 

till förvaltningschef att se över delegationsordningen gällande 

försäljning av tomtmark. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) tar först upp förvaltningens förslag 

till beslut och finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns.  
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_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Näringslivsenheten 
Förvaltningschef  
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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TU §130/18   Dnr: KS 2018/324 

 

Policy för beslut om försäljning av småhustomter 
 

Beslut 

 

1. Tillväxtutskottet antar ett policybeslut om att inga småhustomter 

säljs utan krav på byggnation av bostäder.  

2. Om det föreligger särskilda skäl delegeras beslut som avviker 

från policybeslutet till ansvarig förvaltningschef 

 

Ärendebeskrivning 

 
En förfrågan har inkommit till mark – och exploateringsingenjören 

om att förvärva två tomter för att möjliggöra ett utökat 

grönområde/gräsmatta i anslutning till tänkt fastighet. Det vill säga, 

på ena fastigheten önskas ett småbostadshus och den andra 

fastigheten en gräsmatta.   

 

I det aktuella fallet bör tilläggas, enligt den korrespondens som förts 

mellan kommunen och den potentiella köparen, att den potentiella 

köparen enbart är intresserad av att förvärva två tomter för att 

möjliggöra en större gräsyta intill den fastighet som den potentiella 

köparen ämnar att bygga en fastighet på.   

  

Den här typen av förfrågningar har inte tidigare berört Vibyn. 

Kommunen har tidigare hänvisat till att tomten måste bebyggas som 

ett krav vid försäljning. I något enstaka fall har kommunen frångått 

denna princip. 

 

Vidare finns inget som hindrar den potentiella köparen att förvärva 

två fastigheter. Frågan mynnar ut i ett policybeslut om kommunen 

ska tillåta försäljning av tomter som inte bebyggs eller ej.  

 

Kommunen har som ambition att så snabbt som möjligt sälja tomter 

i bostadsområdet Vibyn.  

 

Konsekvens av att bevilja policybeslut:  

 

• Om en potentiell köpare nekas möjlighet att förvärva två fastigheter 

för att möjliggöra en önskad gräsyta, går kommunen miste om en 

exploatering i Vibyn.  

 

• Avsaknaden av ett policybeslut skapar ett tolkningsutrymme vilket 

öppnar upp för en otydlighet gentemot en potentiell köpare.  

 

Konsekvens av att inte införa policybeslut:  
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Om en potentiell köpare beviljas köp av två tomter har kommunen 

öppnat upp frågan för andra intressenter. Detta kan leda till att färre 

intressenter ges möjlighet att förvärva tomter för byggnation, då 

marken för exploatering av bostadshus istället utgörs av gräsmattor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Tillväxtutskottet beslutar att anta ett policybeslut om att inga 

småhustomter säljs utan krav på byggnation av bostäder.  

2. Om det föreligger särskilda skäl delegeras beslut som 

avviker från policybeslutet till ansvarig förvaltningschef.  
 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-09-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §131/18   Dnr: KS 2018/322 

 

Samarbete mellan vuxenutbildningen och 

gymnasieskolan gällande yrkesutbildningar 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar finansiera 1/3 av utbildningen under 

inledningsvis 3 år.  

Därefter bör en utvärdering ske för att se hur utfallet har sett ut. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Gymnasiechefen för Lindeskolan har sammanställt 

ansökningssiffror för respektive gymnasieprogram för perioden 

2011–2018. Restaurang- och livsmedelsprogrammet har 

uppvisat en vikande trend under de senaste fyra åren. Antalet 

sökande har minskat med mer en 50% vilket i stor utsträckning 

stämmer överens med utvecklingen på regional och nationell 

nivå. Till hösten 2018 finns fyra sökande till programmet.  

 

Vuxenutbildningen har under 2017–2018 haft elva studerande 

via den statliga satsningen yrkesvux på gymnasieskolans 

Restaurang- och livsmedelsprogram. Nio av dessa elever gick 

direkt ut i arbete och en elev valde att studera vidare efter sin 

examen. Under hösten 2018 har hittills två vuxenstuderande 

påbörjat programmet. Vi ser att många väljer att gå direkt till 

arbete istället för studier. Vuxenutbildningen ser dock en 

fortsatt efterfrågan av yrkeskompetensen i arbetslivet och vill 

fortsatt kunna marknadsföra restaurang och 

livsmedelsutbildning för vuxna. Arbetsmarknaden förväntas 

vara god de kommande åren.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv har vuxenutbildningen i dagsläget 

statsbidrag som kan finansiera de här platserna på denna 

yrkesutbildning. I gällande statsbidragsförordning innebär det 

att vi har 75 000 kronor per årsplats, vilket betyder att det 

eventuellt kan bli nödvändigt att finansiera delar av 

utbildningen utöver statsbidragen (om vi får för få 

vuxenstuderande i utbildningen), då ersättningen utgår ifrån 

hur många elever som fullföljer kurserna.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar: 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-09-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Att inleda ett samarbete med gymnasieskolan gällande 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet från och med 

höstterminen 2018. Vuxenutbildningen har möjlighet enligt 

gällande statsbidragsförordning att kunna ersätta Lindeskolan 

per/årsplats, vilket vi föreslår att vi ska göra i Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. Vi föreslår att gymnasieskolan 

finansierar 2/3 och vuxenutbildningen finansierar en 1/3 av 

utbildningen under inledningsvis 3 år. Därefter bör en 

utvärdering ske för att se hur utfallet har sett ut. 

Vuxenutbildningen kan på så sätt hjälpa till att delfinansiera 

utbildning i yrkesprogram som inte fyller platserna med 

ungdomar. BUN får då en lägre kostnad under 3 år och detta 

innebär att vi gemensamt får tid att marknadsföra utbildningen 

bredare och försöka skapa ett ökat intresse för att skaffa sig den 

efterfrågade kompetensen. Tillväxtförvaltningens förslag på 

hur vi kan jobba utifrån: Hur gör vi varandra bra! 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar 

finansiera 1/3 av utbildningen under inledningsvis 3 år. Därefter bör 

en utvärdering ske för att se hur utfallet har sett ut. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

tillväxtutskottet beslutar enligt Irja Gustavsson (S) förslag.  

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Utbildningsenheten 

 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-09-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §132/18 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 

 

2018-07-06 Uppsägning av avtal om tjänsteköp för 

krisberedskap- och säkerhetsarbete mellan Lindesberg och 

Nora kommun Dnr  

  

 

2018-08-08 Vägledning för Storskalig utrymning - En 

vägledning för Örebro län Dnr  

  

 

2018-08-22 Namn på rastplats i Fellingsbro - 

Fellingsbroporten Dnr KS 2017/299 

  

 

 

 

 


