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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2022-12-06 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-12:20 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 
Jonas Bernström (S) 
Fredrik Sundén Vessling (V) § 26 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mathz Eriksson (C) ersätter Jonas Kleber (C) §§ 26–30, jäv § 26 
Kristine Andersson (S) ersätter Mathz § 26, ersätter Fredrik 
Sundén Vessling §§ 27-30 
Göran Gustavsson (M) 
Markus Lundin (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Torsten Blomé, MEX §§ 27-30 
David Lundekvam, MEX §§ 27-30 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef §§ 27-30 
Charlotte Lindström, infrastrukturansvarig §§ 27-30 
Michael Lindström, avfallstrateg §§ 27-30 
 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten, onsdag den 14 december kl. 10.00 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
26 - 30 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 

2022-12-15 2023-01-09
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Ärendeförteckning 

 
§26/22 Marknadsföringsbidrag år 2023 
  
§27/22 Ändring i beställning av Detaljplan Norslund 1:1 
  
§28/22 Ändring i detaljplan av Stadsskogen 1:1 Ånäs 
  
§29/22 Bro på Rebodavägen fastigheten Guldsmedshyttan 4:50 
  
§30/22 Informationsärenden 
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USS §26/22   Dnr: KS 2022/190 
 
Marknadsföringsbidrag år 2023 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar upprätta 
marknadsföringsavtal för 2023–2024 (2 år) med föreningarna 
enligt nedan: 

Förening  2023  2024 
Lindlövens IF 200 000 kr  200 000 kr 
LIF Lindesberg 250 000 kr  200 000 kr 
Frövi Judoklubb 200 000 kr  200 000 kr 
Lindesbergs Volley 250 000 kr  200 000 kr 
Stråssa Gymnastik 150 000 kr  100 000 kr 
Summa:  1 050 000 kr 900 000 kr 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av marknadsföringsbidrag år 2022: 

Förening 2022 
Lindlövens IF 150 000 kronor 
LIF Lindesberg 300 000 kronor 
Frövi Judoklubb 150 000 kronor 
Lindesbergs volley 300 000 kronor 
Stråssa Gymnastik 150 000 kronor 
Summa:  1 050 000 kronor 

Fördelning av marknadsföringsbidragen 2019–2021 (3 år): 

Förening               Årligt belopp               2019–2021 
Lindlövens IF             175 000 x 3                    525 000 kronor 
LIF Lindesberg          350 000 x 3                    1 050 000 kronor 
Frövi Judoklubb        175 000 x 3                    525 000 kronor 
Lindesbergs volley   350 000 x 3                    1 050 000 kronor 
Stråssa Gymnastik   175 000 x 3                     525 000 kronor 
Summa:              1 225 000 kronor       3 675 000 kronor 

Förslag till beslut 
Utskottet för stöd och strategi beslutar upprätta 
marknadsföringsavtal för 2023–2024 (2 år) med föreningarna 
enligt nedan: 
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Förening  2023  2024 
Lindlövens IF 200 000 kr  200 000 kr 
LIF Lindesberg 250 000 kr  200 000 kr 
Frövi Judoklubb 200 000 kr  200 000 kr 
Lindesbergs Volley 250 000 kr  200 000 kr 
Stråssa Gymnastik 150 000 kr  100 000 kr 
Summa:  1 050 000 kr 900 000 kr 
 
Jäv 

Mathz Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Föreningarna 
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USS §27/22   Dnr: KS 2022/214 
 
Ändring i beställning av Detaljplan Norslund 1:1 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att ta bort beställningen 
av detaljplanen Norslund 1:1 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen är inte ekonomiskt genomförbar då det blir få 
tomter (4 st.) och kommer krävas bl.a. byggnation av väg på ca 
100 meter. Förslaget är således att ta tillbaka beställning av 
denna plan. 
Ärendets beredning 

Mark och Exploatering, avstämningar tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Säkerställa ekonomisk hållbarhet i exploateringsprojekt. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att ta bort beställningen 
av detaljplanen Norslund 1:1 

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
För kännedom: 
MEX 
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USS §28/22   Dnr: KS 2022/212 
 
Ändring i detaljplan av Stadsskogen 1:1 Ånäs 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att ändra beställningen 
för detaljplanen Ånäs för att utreda möjligheten att utöka 
planområdet. 
Ärendebeskrivning 

I den befintliga beställningen undersöks ett litet område i 
korsningen Molinders väg/Musikvägen. Även här finns behov av 
att bygga väg för något som ger ganska lite. Finns även andra 
intressen i området att ta hänsyn till. 

Förslaget här blir att ändra beställningen för att ha möjlighet att 
titta på ett större område som i en första etapp kan ge ca 40–60 
bostäder istället för ca 5 st. 
Ärendets beredning 

Mark och Exploatering, avstämningar tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Säkerställa ekonomisk hållbarhet i exploateringsprojekt. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att ändra beställningen 
för detaljplanen Ånäs för att utreda möjligheten att utöka 
planområdet. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
För kännedom: 
Näringslivsenheten 
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USS §29/22   Dnr: KS 2022/9 
 
Bro på Rebodavägen fastigheten Guldsmedshyttan 
4:50 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar 

• I första hand ompröva och begära en förrättning för hela 
vägsamfälligheten längs Rebodavägen inklusive 
införlivande av Rebodabron, 

• I andra hand ge mark- och exploateringsingenjör i 
uppdrag att beställa en ny gemensamhetsanläggning 
(GA) från lantmäteriet för bron på fastigheten 
Guldsmedhyttan 4:50 (Rebodabron). 

Ärendebeskrivning  

Ärendet aktualiserades då Förbundet stängde av bron för trafik i 
december 2021. Efter en broinventering i Lindesberg framkom 
det att ingen har ansvar för bron på Rebodavägen i 
Guldsmedshyttan. Tidigare vägsamfällighet upplöstes -91. 
Samtidigt bildades en gemensamhetsanläggning för 
Rebodavägen. Denna GA börjar 50 m från Herrgårdsvägen så 
bron är inte med i denna GA. 

2021 bron stängs av då den är i för dåligt skick. Nu hyr 
kommunen en tillfällig lösning med järnbalkar och körplåtar. 
Detta är dock endast en tillfällig lösning som klarar fordon på 
max 4 ton. 

Kommunens förslag på lösning som presenterades till 
vägföreningen var:  
Kommunens förslag på lösning till vägföreningen är:  
Omprövning av GA:1, Lindesbergs kommun är inte med i föreningen men 
betalar ett årligt bidrag till föreningen. 

Föreningen söker bidrag från Trafikverket (70%). Möjligt om det finns 
pengar kvar. 

Föreningen söker bidrag från Lindesbergs kommun (23,5%). Möjligt om 
det finns pengar kvar. 
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Föreningen köper ny bro, driftar den och blir väghållare från 
Herrgårdsvägen. Föreningen ansvarar för underhåll, tvätt mm av bron. 

Mellanskillnaden mellan BK4 och det som annars krävs betalas av 
skogsbolagen 

Vägföreningen godtar inte föreslagen lösning utan anser att 
kommunen ska äga och drifta bron. De hävdar att kommunen 
sedan tidigare tagit på sig det ansvaret.  

Vägföreningen kan inte presentera några dokument som stödjer 
detta påståendet. Det finns heller inte i diariet eller 
fastighetsregister några dokument som stödjer detta. 

Enligt Lantmäteriet löser man denna fråga genom att:  

Lantmäteriet rekommenderar att en sådan här fråga hanteras via 
en anläggningsförrättning. Antingen att man omprövar Reboda 
ga:1 så att den inkluderar bron och den sista vägsträckan eller att 
man bildar en separat GA för bron och ”vägsnutten”.  

Den här typen av enskilda vägfrågor bör lösas genom 
gemensamhetsanläggningar där andelstal för byggnation samt 
drift och underhåll regleras. Gärna att kommunen tillsammans 
med samfällighetsföreningen lämnar in ansökan.  

Vill kommunen äga bron själva bör man genom detaljplan lägga ut 
vägen och bron som allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap. I dagsläget är det blandade huvudmannaskap 
längs Herrgårdsvägen och därför kan det finnas ett behov av en 
detaljplan som kan klarlägga vilket huvudmannaskap som gäller 
för Herrgårdsvägen.   

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar 

• Ge mark- och exploateringsingenjör i uppdrag att beställa 
en ny gemensamhetsanläggning (GA) från lantmäteriet 
för bron på fastigheten Guldsmedhyttan 4:50 
(Rebodabron). 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår följande ändring: 

Utskottet för stöd och strategi besluta 
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• I första hand ompröva och begära en förrättning för hela 
vägsamfälligheten längs Rebodavägen inklusive 
införlivande av Rebodabron, 

• I andra hand ge mark- och exploateringsingenjör i 
uppdrag att beställa en ny gemensamhetsanläggning 
(GA) från lantmäteriet för bron på fastigheten 
Guldsmedhyttan 4:50 (Rebodabron). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Pär-Ove Lindqvists (M) ändringsförslag: 

 Utskottet för stöd och strategi beslutar 

• I första hand ompröva och begära en förrättning för hela 
vägsamfälligheten längs Rebodavägen inklusive 
införlivande av Rebodabron, 

• I andra hand ge mark- och exploateringsingenjör i 
uppdrag att beställa en ny gemensamhetsanläggning 
(GA) från lantmäteriet för bron på fastigheten 
Guldsmedhyttan 4:50 (Rebodabron). 

, och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Näringslivsenheten 
Mark- och exploatering 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 10 (10) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §30/22   Dnr:  
 
Informationsärenden 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Följande ärenden informerade tjänstepersoner om på utskottet 
för stöd och strategi den 6 december 2022: 

• Återkoppling workshop gällande ÅVC Lindesberg 

• Beställarkompetens 

• Exploateringsavtal 

• Kristinavägen 

• Frövi verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

_______ 
 

För kännedom 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivsenheten 
Kommundirektör 
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