
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-10:30 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) §59–61, 63–66, jäv §62 
Jan Hansson (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Markus Lundin (KD) för Pär-Ove Lindqvist (M) §62 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Joacim Hermansson (S), ersättare som ej tjänstgör 
Ulf Axelsson (V), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör §59–61, 63–66 
Björn Larsson (-), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen (SD) med Fredrik Vessling (V) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten onsdag den 21 augusti 2019 kl. 15.00 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
59 - 66 

 
 
Ordförande 

 
 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
 
Justerare 

 
 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-08-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§59/19 Begäran in om yttrande över planbesked för Bågen 1, 

Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
  
§60/19 Begäran in om yttrande över planbesked för Rockhammar 1:3, 

Lindesberg. 
  
§61/19 Servicepunkter i Lindesbergs kommun 
  
§62/19 Iståndsättningsbidrag för Torphyttan vägsamfällighet (väg 

28388) 
  
§63/19 Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 
  
§64/19 Fritidspolitiskt program för Lindesbergs kommun 
  
§65/19 Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för 

kulturen i Lindesberg 
  
§66/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §59/19   Dnr: KS 2019/210 
 
Begäran in om yttrande över planbesked för Bågen 1, 

Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet återremitterar ärendet för att få en 
återkoppling kring vilka planer som finns för området. 
Representant från LIBO ska bjudas in till tillväxtutskottets 
sammanträde den 10 september 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Lindesbergs 
Fastigheter Småhus AB inkommit en ansökan om planbesked 
avseende ändring av detaljplan.  
 
Lindesbergs Fastigheter Småhus AB vill genomföra en 
byggnation av bostadshus på befintlig fastighet. Det är endast 
möjligt att genomföra om fastigheten styckas av eftersom att 
byggnationen då har stöd i detaljplanen. En avstyckning är 
däremot inte möjlig så länge det finns en tomtindelning 
(fastighetsindelningsbestämmelse) på fastigheten och därför 
ansöks nu om att upphäva gällande tomtindelning. Ett 
upphävande av tomtindelning kan ske genom en ändring av 
gällande detaljplan. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
återremitterar ärendet för att få en återkoppling kring vilka 
planer som finns för området. Representant från LIBO ska 
bjudas in till tillväxtutskottets sammanträde den 10 september 
2019. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
LIBO 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §60/19   Dnr: KS 2019/227 
 
Begäran in om yttrande över planbesked för 

Rockhammar 1:3, Lindesberg. 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet ställer sig bakom ett positivt planbesked. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från 
BillerudKorsnäs Skog och Industri AB inkommit en ansökan om 
planbesked avseende ändring av detaljplan.  
 
BillerudKorsnäs Skog och Industri AB har tidigare ansökt om 
planbesked för ändrad höjd på del av befintlig detaljplan. De har 
senare, efter en ny framtagen vision för Rockhammars 
industriområde, kommit fram till att det finns behov av 
ytterligare åtgärder inom detaljplanen och ansöker därför nu om 
nytt planbesked. BillerudKorsnäs Skog och Industri AB ansöker 
om ändring av detaljplanen, Förslag till ändring samt utvidgning 
av byggnadsplanen för Rockhammar, Lindesbergs kommun, 
Örebro län, laga kraft 1977-09-14, för åtgärder som att reglera 
byggnadshöjden i delar av området samt bygglovsbefrielse för 
vissa åtgärder inom detaljplanen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
ställer sig bakom ett positivt planbesked.   

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §61/19   Dnr: KS 2018/360 
 
Servicepunkter i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

 Tillväxtutskottet beslutar om 
 

• Fortsatt drift av Ramsberg och Vedevåg enligt nya avtal. 
 

• Näringslivsenheten höst /vinter 2019 får i uppdrag att 
arbeta vidare med att tillskapa fler (max 3) nya 
servicepunkter. 

 
• Återkoppling ska ske till tillväxtutskottet i oktober 2019 

 
Ärendebeskrivning 

 

Sedan 2014 har Lindesbergs kommun arbetat med 
Servicepunkter för att nå ut med service, information och 
skapande av mötesplatser. 
 
Att vara lokal servicepunkt har inneburit att man åtagit sig 
vissa uppdrag för kommunens räkning och för det erhållet 
en uppdragsersättning. Uppdraget består generellt i att: 
 

• Kommun, turist, förenings- och företagsinformation 

• Fritt WIFI 
• Cafehörna/Servering eller liknande 
• Driva minst fyra aktiviteter per år för de 

som besöker servicepunkten 
• Sammanhålla arbetet med Lokal Utvecklingsplan 

(LUP) 
 

Idag har kommunen avtal med Ramsbergs 
Kulturcentrum och Vedevåg Kvarnbacka Livs. 
Ersättningen betalas ut vår eller höst efter redovisad 
verksamhet under det gångna året. 

 

Hur vi arbetar med och följer upp de servicepunkter som 
finns är i nuläget diffust. Dessutom ligger 
ersättningsnivåerna mellan servicepunkterna väldigt 
olika för ett ungefärligt likartat arbete. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Näringslivsenheten ämnar arbeta om, strukturera och 
varva upp arbetet med Servicepunkterna. Tanken är att de 
ska bli, utöver grundläggande kommunal service för 
människorna på landsbygden, platserna dit innovation, 
goda ideer och utvecklingstankar samlas. De blir således 
ett verktyg för samlad kommunikation till, såväl som från, 
kommunen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar om 
 

• Fortsatt drift av Ramsberg och Vedevåg enligt nya avtal. 
 

• Näringslivsenheten höst /vinter 2019 får i uppdrag att 
arbeta vidare med att tillskapa fler (max 3) nya 
servicepunkter. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att återkoppling ska ske 
till tillväxtutskottet i oktober 2019. 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Näringslivsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §62/19   Dnr: KS 2019/205 
 
Iståndsättningsbidrag för Torphyttan vägsamfällighet 

(väg 28388) 
 

Beslut 

 

 Tillväxtutskottet beslutar 

• bevilja Torphyttan Vägsamfällighet (väg 
28388) iståndsättningsbidrag om 60 659 
kr för reparation av bro (40-2283-1) längs 
med samfällighetens vägsträckning. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Från Torphyttan Vägsamfällighet (enskild väg nr 28388) har 
till kommunen inkommit med ansökan om 
Iståndsättningsbidrag för reparera en bro längs 
vägsamfällighetens vägsträckning. 

 
Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från 
Trafikverket för erhållande av bidrag för reparation av bron. 

 

Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade 
kostnaden för reparationen, som är 258 125 kronor. 
Trafikverkets bidrag blir 180 688 kronor. 

 
Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 
iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden 
mellan den beräknade totalkostnaden för reparationen och 
Trafikverkets bidrag. 

 
I enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda 
riktlinjerna kan kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas 
med upp till 23,5% av totalkostnaden för en åtgärd på 
enskilt vägnät. I det här aktuella fallet skulle det maximalt 
röra sig om 60 659 kronor. 
 
Jäv 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) meddelar jäv och deltar inte i 
handläggningen av detta ärende. 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 

• bevilja Torphyttan Vägsamfällighet (väg 
28388) iståndsättningsbidrag om 60 659 
kr för reparation av bro (40-2283-1) längs 
med samfällighetens vägsträckning. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Tillväxtförvaltningen 
Ekonomienheten 
 
För kännedom 

Torphyttan Vägsamfällighet 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §63/19   Dnr: AKK2016/278 
 
Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

1. Uppdrag och mål för kulturfrågorna arbetas in i 
kommunens styrmodell. 
 

2. Det kulturpolitiska programmet läggs vilande under 
2019 och 2020. 
 

3. Utvärdering ska ske under hösten 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns 
inriktning för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade 
områden med övergripande mål. Tanken om kulturpolitiskt 
program har sin grund i en motion från Susanne Karlsson (C) 
från 2015.  
Programmet har arbetats med politiskt under flera år, dels av 
beredningen för kultur- och fritidsfrågor, dels av en grupp inom 
tillväxtutskottet. 
 
Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny 
styrmodell. Ett kulturpolitiskt program går emot denna av 
kommunfullmäktige antagna styrmodell för ledning och 
styrning, som ska hantera all typ av styrning i kommunen.  
 
Förvaltningen föreslår därför att uppdrag och mål för 
kulturfrågor arbetas in i kommunens nya styrmodell och att stor 
vikt dessutom läggs vid de utvecklingsmål som tillväxtutskottet 
enligt den nya modellen ska sätta.  
 
Den nya styrmodellen kommer att utvärderas. Om man finner 
att kulturfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett 
kulturpolitiskt program på nytt under 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottet beslutar 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

1. Uppdrag och mål för kulturfrågorna arbetas in i 
kommunens styrmodell. 
 

2. Det kulturpolitiska programmet läggs vilande under 
2019 och 2020. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utvärdering ska ske 
under hösten 2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningen förslag med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §64/19   Dnr: KS 2017/243 
 
Fritidspolitiskt program för Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

1. Uppdrag och mål för fritidsfrågorna arbetas in i 
kommunens styrmodell. 
 

2. Det fritidspolitiska programmet läggs vilande under 
2019 och 2020. 

 
3. Utvärdering ska ske under hösten 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ett fritidspolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns 
inriktning för fritidsområdet över tid och innehåller prioriterade 
områden med övergripande mål. Tanken om fritidspolitiskt 
program har sin grund i en motion från Kristine Andersson (S) 
från 2015.  
 
Programmet har arbetats med politiskt under flera år, dels av 
beredningen för kultur- och fritidsfrågor, dels av en grupp inom 
tillväxtutskottet. Den senare gruppen har inte arbetat fram ett 
förslag till fritidspolitiskt program utan det som finns bilagt är 
ett diskussionsunderlag som är framtaget av tjänsteman.  
 
Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny 
styrmodell. Ett fritidspolitiskt program går emot den av 
kommunfullmäktige antagna styrmodell för ledning och 
styrning, som ska hantera all typ av styrning i kommunen.  
 
Förvaltningen föreslår därför att uppdrag och mål för 
fritidsfrågor arbetas in i kommunens nya styrmodell och att stor 
vikt dessutom läggs vid de utvecklingsmål som tillväxtutskottet 
enligt den nya modellen ska sätta.  
 
Den nya styrmodellen kommer att utvärderas. Om man finner 
att fritidsfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett 
fritidspolitiskt program på nytt under 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottet beslutar 
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1. Uppdrag och mål för fritidsfrågorna arbetas in i 

kommunens styrmodell. 
 

2. Det fritidspolitiska programmet läggs vilande under 
2019 och 2020. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utvärdering ska ske 
under hösten 2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningen förslag med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §65/19   Dnr: KS 2019/49 
 
Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för 

kulturen i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att 

förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en 
mötesplattform genom Kultursamtal två gång per år. 
 

2. Vid kultursamtal deltar, från kommunens sida, 
tjänstepersoner  och politiker som arbetar med kulturfrågor. 

 
3. En utvärdering ska ske under vintern 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Medborgare har lämnat förslaget att skapa ett officiellt 
samarbetsforum mellan representanter för Lindesbergs 
kommun (politiker och tjänstepersoner), den ideella sektorn 
(föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer, 
för ömsesidigt stöd och samverkan gällande kulturens roll och 
möjligheter i kommunens utveckling. Enligt förslaget ska det 
rådgivande organet ska fungera som kompetens- och 
erfarenhetsstöd till nämnder och förvaltningar i kommunen. 
Organet ska också fungera för informationsutbyte.  
 
I Lindesbergs kommun finns tre rådgivande organ. Enligt 
förslaget ska detta råd fungera på motsvarande sätt som de 
övriga.  
 
Förvaltningen bedömer att fler råd inte behövs och föreslår 
därför att ett samarbetsforum i form av ett rådgivande organ 
inte inrättas.  
 
Emellertid är samverkan och informationsutbyte viktiga i alla 
frågor. Det finns goda perspektiv att ta tillvara från den ideella 
sektorn och enskilda medborgare. Förvaltningen planerar därför 
inrätta en plattform som möts en gång per år under namnet 
Kultursamtal. Vid Kultursamtal deltar tjänstepersoner, politiker 
och intresserad allmänhet och/eller förening. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
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Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att 

förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en 
mötesplattform genom Kultursamtal en gång per år. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kultursamtal sker två 
gånger per år. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) 
förslag. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att vid kultursamtal 
deltar, från kommunens sida, tjänstepersoner och politiker som 
arbetar med kulturfrågor. 
 
Ordförande Irja Gustavsson föreslår att tillväxtutskottet beslutar 
att en utvärdering ska ske under vintern 2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustavsson (S) tilläggsförslag att vid kultursamtal deltar, från 
kommunens sida, tjänstepersoner och politiker som arbetar 
med kulturfrågor och finner att förslaget godkänns. 
 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 

Gustavsson (S) tilläggsförslag att en utvärdering ska ske under 
vintern 2020 och finner att förslaget godkänns 
 

_____ 
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TU §66/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2019-06-12 Redovisning av Extratjänster maj 2019 Dnr 
KS 2019/80 

  

 
2019-06-12 Redovisning av statistik på in- och utflödet 
på arbetsmarknadsenheten AME maj 2019 Dnr KS 
2019/81 

  

 
2019-07-09 Redovisning av Extratjänster juni 2019 Dnr 
KS 2019/80 

  

 
2019-07-09 Redovisning av statistik på in- och utflödet 
på arbetsmarknadsenheten AME juni 2019 Dnr KS 
2019/81 

  

 
 
2019-06-07 Beslut om ersättning att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter enligt 37a § förordning 2011:1122 - 
Förmera sfi - delvis bifall Dnr 851-1519-2019 Dnr KS 
2019/211 

  

 
 
2019-06-24 Information om fortsatt hantering av 
Regional kulturplan 2020-2023 Dnr KS 2019/99 

  

 

 

 
 


