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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
......................................................................................

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning
§34/19

Yttrande över granskning av detaljplan för Rådhuskvarteret 5
i Lindesberg för byggnation av bostäder och
verksamhetslokaler av Fastigheter i Linde AB

§35/19

Yttrande över planbesked för del av Mariedal 1:1 från Essinge
Rail AB

§36/19

Finansiering av fortsatt gruvinventering

§37/19

Solidariskt fördelad biblioteksverksamhet

§38/19

Regional kulturplan 2020–2023 - remissvar

§39/19

Servicepunkter i Lindesbergs kommun

§40/19

Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour 2019

§41/19

Bidragsansökan för Guldsmedshyttans musikkår för
sommarsaluten 2019

§42/19

Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum 2019

§43/19

Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier och andra
pyroteknisk shower

§44/19

Fördelning av bidrag till studieförbund 2019

§45/19

Driftsbidrag för föreningar 2019

§46/19

Uppföljning och analys april 2019 för tillväxtutskottet

§47/19

Meddelanden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §34/19

Dnr: KS 2018/5

Yttrande över granskning av detaljplan för
Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för byggnation av
bostäder och verksamhetslokaler av Fastigheter i
Linde AB
Beslut
Tillväxtutskottet ställer sig positiva till inriktning till byggnation
av bostäder och verksamhetslokaler vid Rådhuskvarteret 5 i
Lindesberg. Övriga punkter ska beaktas i det fortsatta arbetet.
Ärendebeskrivning
Yttrande över granskning av detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i
Lindesberg för byggnation av bostäder och verksamhetslokaler
av Fastigheter i Linde AB.
• Arbetet med centrumutvecklingen i Lindesbergs stadskärna
och de önskemål som finns om att förtäta handeln bör dock
beaktas.
• Förvaltningen ber även tillväxtutskottet att beakta bevarandet
av kulturmiljöer och möjlighet till en tillgänglig parkmiljö, detta
som ett led i att erbjuda en attraktiv boendemiljö i de centrala
delarna av Lindesbergs stadskärna.
• Slutligen bör även tillväxtutskottet tänka på hur denna
investering påverkar utvecklingen av landsbygden.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
• Om positiv inriktning till byggnation av bostäder och
verksamhetslokaler vid Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg.
• Arbetet med centrumutvecklingen i Lindesbergs stadskärna
och de önskemål som finns om att förtäta handeln bör dock
beaktas.
• Förvaltningen ber även tillväxtutskottet att beakta bevarandet
av kulturmiljöer och möjlighet till en tillgänglig parkmiljö, detta
som ett led i att erbjuda en attraktiv boendemiljö i de centrala
delarna av Lindesbergs stadskärna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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• Slutligen bör även tillväxtutskottet tänka på hur denna
investering påverkar utvecklingen av landsbygden.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
ställer sig positiva till inriktning till byggnation av bostäder och
verksamhetslokaler vid Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg. Övriga
punkter ska beaktas i det fortsatta arbetet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustavsson
(S) förslag och finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja
Gustavsson (S) förslag.
_____
För kännedom:
Tillväxtförvaltningen
Samhällsbyggnad Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §35/19

Dnr: KS 2019/151

Yttrande över planbesked för del av Mariedal 1:1 från
Essinge Rail AB
Beslut
Lindesbergs kommun ställer sig positiva till samhällsbyggnads
bergslagens yttrande i fråga om planbesked för del av Mariedal
1:1, Lindesberg.
Detta förutsatt att byggnationen av den planerade GC-bro (gång
och cykelbro) som trafikverket ska färdigställa inte inskränks.
Trafikverkets yttrande i frågan blir därför vägledande för
Lindesbergs kommun yttrande i frågan.
Ärendebeskrivning
Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Essinge Rail
AB inkommit en ansökan om planbesked avseende upprättande
av detaljplan.
Essinge Rail AB vill utvidga sin befintliga verksamhet och bygga
ett nytt kontor för eget bruk och ett garage för uppställning och
service av egna fordon, främst truckar, om cirka 300 – 400 m2.
Detta vill de genomföra i direkt anslutning till den nuvarande
verksamheten väster om det föreslagna området.
Förvaltningens förslag till beslut
Lindesbergs kommun ställer sig positiva till samhällsbyggnads
bergslagens yttrande i fråga om planbesked för del av Mariedal
1:1, Lindesberg.
Detta förutsatt att byggnationen av den planerade GC-bro (gång
och cykelbro) som trafikverket ska färdigställa inte inskränks.
Trafikverkets yttrande i frågan blir därför vägledande för
Lindesbergs kommun yttrande i frågan.
_____
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §36/19

Dnr: KS 2018/279

Finansiering av fortsatt gruvinventering
Beslut
Tillväxtutskottet avslutar ärendet. Underlaget ska beaktas vid
kommande byggnationer eller där människor rör sig.
Ärendebeskrivning
I samband med framtagande av Översiktsplan för Lindesbergs
kommun beställdes en gruvinventering för kommunen från
Bergskraft i Bergslagen AB.
I Lindesbergs kommun finns ett stort antal gruvhål. I Sveriges
geologiska undersöknings databas finns ca 300 stycken gruvor
registrerade. Vid varje gruva finns det dock i realiteten betydligt
fler gruvhål. I och med detta arbete har antalet registrerade
gruvhål ökat och i Bergskrafts databas finns nu totalt 1118
gruvhål inom kommunens område.
Rapporten redovisar resultat av en inventering baserad på
omfattande arkivmaterial och hela studien har utförts utan
fältbesök. I rapporten finns listor och kartor som visar och
beskriver var alla i dag kända gruvhål i Lindesbergs kommun
ligger samt deras relation till bebyggelse av olika slag.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 augusti 2018 att uppdra till
förvaltningschefen att se över hur Lindesbergs kommun ska
arbeta vidare med gruvinventeringen framöver. Återrapport ska
ske till tillväxtutskottet i december 2018. Länsstyrelsen och
polisen ansvarar för upprättande av stängsel och säkerheten
runt gruvhålen, och inventeringen utgör en viktig kännedom för
kommunen om var gruvhålen finns och är ett bra material inför
kommande exploateringar kring kända gruvrika områden.
Utredningen nämner fyra rekommendationer som kommunen
på sikt kan arbeta vidare med utifrån vilka politiska
prioriteringar som blir aktuella under kommande
mandatperiod.
Tillväxtutskottet beslutade den 4 december 2018 § 164 att
uppdra åt förvaltningschef att ta fram kostnadsförslag för
riskbedömning utifrån prioritering A samt skolor inom 100m.
Förslaget ska presenteras för tillväxtutskottet i mars 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtförvaltningen har inhämtat offert från Bergskraft i
Bergslagen AB för gruvhål prioritering A samt skolor inom 100
m. Kostnaden uppgår till 495 000 kronor (exklusive moms), plus
reseersättning (5 kr/km) och utlägg för logi, plus eventuella
utlägg för kartlicenser, kopiering av kartor, hyra av GPS eller
andra externa kostnader.
Förvaltningens bedömning är att det inte finns medel för detta i
budgeten, vilket innebär att om den politiska viljan är att
genomföra fortsatt utredning, behöver medel avsättas för detta.
Tillväxtutskottet uppdrog den 12 mars 2019 till förvaltningschef
att undersöka om frågan kan ingå i säkerhetskoordinatorns
tjänst samt om det finns möjlighet till annan finansiering,
exempelvis genom att söka fonder.
Förvaltningschefen har undersökt detta och det här
ansvarsområdet ingår inte i säkerhetskoordinatorns uppdrag
och det finns inte några särskilda medel att ansöka om från MSB.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
avslutar ärendet. Underlaget ska beaktas vid kommande
byggnationer eller där människor rör sig.
_____
För åtgärd:
Budgetberedningen
Samhällsbyggnad Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §37/19

Dnr: KS 2019/134

Solidariskt fördelad biblioteksverksamhet
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
2018 utlyste regeringen statsbidraget Stärkta bibliotek. Bidraget
kan sökas av folkbibliotek för att stärka biblioteksverksamheten
på olika sätt.
Lindesbergs kommun har sökt pengar för ett treårigt projekt
som syftar till att öka antalet biblioteksanvändare genom
verksamhetsutveckling och tillgänglighet. I projektet ska
bibliotekspersonalen arbeta uppsökande och använda nya
metoder för att nå fler användare. Samtidigt införs meröppet på
biblioteken. Meröppet gör biblioteken mer tillgängliga för de
som redan är användare.
Under första halvåret 2019 införs meröppet på huvudbiblioteket
i Lindesbergs tätort. Biblioteket kommer sedan att via meröppet
samt öppet med personal på plats vara öppet 7–22 varje dag
året om.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §38/19

Dnr: KS 2019/99

Regional kulturplan 2020–2023 - remissvar
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Remissyttrande över förslag till regional kulturplan 2020–
2023 antas.
Remissyttrandet kompletteras med skrivelse om finska som
förvaltningsområde samt med tillgänglighetsaspekten.
Ärendebeskrivning
Nedan följer den text som föreslås som remissyttrande från
Lindesbergs kommun gällande förslag till regional kulturplan
2020–2023.
De val, inriktningar och uppdrag som den regionala
kulturplanen tecknar har stor betydelse för invånarnas i
Lindesbergs kommun möjligheter att möta kultur. Den regionala
kulturplanen är således ett viktigt dokument.
Förslaget till regional kulturplan pekar med rätta på kulturens
vikt i samhället och visar på dimensionen kulturell hållbarhet
som en främjare för samhällsutvecklingen. Det är positivt med
de båda starka inriktningarna Solidariskt fördelad kultur och
Kultur och hälsa. Dessa kan få stor betydelse, inte minst i
kommuner som Lindesberg där delar av befolkningen på flera
sätt kan uppleva ett avstånd till kulturen, inte minst geografiskt
och socioekonomiskt. Invånarna i Lindesbergs kommun har
också högre medelålder och lägre utbildningsnivå än i många
andra kommuner. Detta är riskfaktorer för större ohälsotal och
därför är riktningen kultur och hälsa intressant för Lindesbergs
kommun. Tyvärr syns dessa inriktningar inte få större
genomslag i uppdragen till institutionerna.
De visioner för 2030 som finns om en hög och jämlik livskvalitet
med en kulturell infrastruktur i hela länet och där vikten av både
spets och bredd betonas är mycket bra. För att nå dit är det
viktigt med rätt prioriteringar och att fatta rätt beslut.
Planen har en väl genomförd analys över vad som hindrar
deltagande i kulturen i länet. Det är tydligt att för att nå fram

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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behöver förändringar göras och beslut tas i uppdrag till de
institutioner och verksamheter som helt eller delvis finansieras
genom regionala eller statliga medel (i samverkansmodellen).
Emellertid syns inte dessa förändringar i kapitel 6 varför man
kan fråga sig hur effekten som beskrivs i visionen 2030 ska
kunna uppnås. Troligen behövs tydligare mål för att uppnå de
nödvändiga förändringarna. Det finns flera exempel på ingångar
som skulle kunna ändras, t ex s 28 under rubriken Arrangörskap
och platsutveckling där etablerade kulturinstitutioner menar att
de saknar förutsättningar att leverera kulturupplevelser i vissa
delar av länet i stället för att utgå från de förutsättningar som
finns och skapa kulturupplevelser utifrån dem (ex konserter,
föreställningar). Ett annat exempel är professionell dans som
ska hitta former för hållbar organisering av den sceniska dansen
i länet om finansiering finns. Det skulle i stället kunna
prioriteras före andra uppdrag. Ytterligare ett exempel rör
Opera på skäret som endast ska producera opera för barn och
unga om ekonomiska resurser finns. Ingången skulle lika gärna
kunna vara att producera opera för barn och unga först, inte
minst med tanke på att den målgruppen är prioriterad i de
nationella kulturpolitiska målen (särskilt uppmärksamma barn
och ungas rätt till kultur)
Det förefaller dock finnas en god struktur för uppföljning, inte
minst att alla institutioner som får regionala verksamhetsmedel
ska visa hur de på ett systematiskt sätt arbetar med
kulturplanens sex perspektiv för solidariskt fördelad kultur.
Det är bekymmersamt att statens ekonomiska insatser i
kultursamverkansmodellen inte följer kostnadsutvecklingen. Att
följden blir att verksamheter som därför får mindre pengar
slutar verka i andra delar av länet än Örebro kommun är
däremot inte en nödvändig slutsats av detta. Lika gärna skulle
man utifrån perspektivet solidariskt fördelad kultur kunna
prioritera övriga delar av länet.
Konstpolitiken syns inte på så många ställen i planen men det är
värdefullt att de perspektiven finns med och att man lyfter de
professionella kulturskaparna i länet.
Det är svårt att se vad begreppet kulturell hållbarhet tillför för
de institutioner som arbetar med kulturarvsfrågor.
Kulturplanen har viktiga avsnitt som rör kulturens samverkan
med andra politikområden. Där är infrastrukturfrågor som
transporter och digitaliseringen betydelsefulla. Lindesbergs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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kommun ser positivt på att samverkan mellan kultur och skola
stärks.
Kommunerna är stora aktörer då det gäller kultur och viktiga
partners för regionen. Lindesbergs kommun gläds åt att det
uppmärksammas, t ex genom att det regionala kulturnätverket
ska utveckla och stärka samverkan. Men hela området
kulturutveckling i kommunal samverkan kunde stärkas
betydligt. Den potential som finns att samverka med
kommunerna kan tas bättre till vara.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Remissyttrande över förslag till regional kulturplan 2020–
2023 antas.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att remissyttrandet
kompletteras med skrivelse om finska som förvaltningsområde
samt med tillgänglighetsaspekten.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag
och finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Kulturchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §39/19

Dnr: KS 2018/360

Servicepunkter i Lindesbergs kommun
Beslut
Tillväxtutskottet lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Sedan 2014 har Lindesbergs kommun arbetat med
Servicepunkter för att nå ut med service, information och
skapande av mötesplatser.
Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa
uppdrag för kommunens räkning och för det erhåller man
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)

Vissa servicepunkter har erhållit medel för andra uppgifter.
Exempelvis varuhemsändning från butik.
Idag har kommunen avtal med Ramsbergs Kulturcentrum
och Vedevåg Kvarnbacka Livs. Driftsbidragen betalas ut
varje 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.
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 idéer och utvecklingstankar samlas. De blir således ett
verktyg för samlad kommunikation till, såväl som från,
kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
Näringslivsenheten har fått utvärderingar av de som i
dagsläget driver servicepunkterna. I det framtida arbetet
kommer ärendet att involvera både befintliga såväl som
eventuella nya servicepunkter.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
lägger informationen till handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §40/19

Dnr: KS 2019/141

Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour
2019
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet för att få en förklaring
till varför summan per invånare är högre än för andra
kommuner. Representant från Bergslagens Brottsofferjour bjuds
in till tillväxtutskottets sammanträde den 4 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Bergslagens Brottsofferjour är en ideell organisation som
arbetar med att ge vägledning, stöd, och praktisk hjälp till
brottsutsatta, vittnen, anhöriga till brottsutsatta, samt anhöriga
till gärningsmannen. Bergslagens Brottsofferjour är verksamma
hela Örebro län.
Bergslagens Brottsofferjour söker 6 kr per innevånare i
Lindesbergs kommun i bidrag för 2019.
Se bifogad ansökan.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Bevilja ansökan med 140 000 kr.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
återremitterar ärendet för att få en förklaring till varför summan
per invånare är högre än för andra kommuner. Representant
från Bergslagens Brottsofferjour bjuds in till tillväxtutskottets
sammanträde den 4 juni 2019.
Jan Hansson (M) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag till
återremiss
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång:

Justerandes signatur
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Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag.
Om tillväxtutskottet beslutar att ärendet ska behandlas idag tar
ordförande därefter upp förvaltningens förslag till beslut.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att tillväxtutskottet beslutar att
återremittera ärendet.
_____
För åtgärd:
Fritidskonsulenten
Sökanden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §41/19

Dnr: KS 2019/145

Bidragsansökan för Guldsmedshyttans musikkår för
sommarsaluten 2019
Beslut
Tillväxtutskottet beslutar
Bevilja bidrag med 80 000 kr.
Ärendebeskrivning
Guldsmedshyttans musikkår arrangerar evenemanget
”Sommarsaluten” för 32: a året i rad i Oskarsparken, Lindesberg
den 30 augusti 2019. Sommarsaluten är ett musikaliskt
evenemang med Guldsmedshyttans musikkår och gästartist,
allsång samt som avslutning ett koreograferat fyrverkeri.
Arrangemanget är kostnadsfritt och vänder sig till alla
innevånare i kommunen. Ett villkor för bidrag i år är att det inte
kommer att användas något fyrverkeri som smäller utan det blir
mer en pyroteknisk show utan raketer.
Guldsmedhyttans Musikkår söker 80 000 kr i bidrag för kulturoch fritidsarrangemang. Se bifogad ansökan.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Bevilja bidrag med 80 000 kr.
Ledamöternas förslag till beslut
Inger Griberg (MP) föreslår att bidraget minskas ned till 50 000
kronor.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag
mot Inger Griberg (MP) förslag och finner att tillväxtutskottet
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet
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_____
För åtgärd:
Fritidskonsulent meddelar Guldsmedshyttans Musikkår
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §42/19

Dnr: KS 2019/144

Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum
2019
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet för att få ta del av det
ekonomiska underlaget samt få information kring vilka
verksamheter som bedrivs. Museichefen bjuds in till
tillväxtutskottets sammanträde den 4 juni 2019.
Ärendebeskrivning
Frövifors pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan
en stiftelse där en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent
formellt kan inte Frövifors pappersbruksmuseum få
föreningsbidrag.
Frövifors pappersbruksmuseum söker 286 000 kr i bidrag vilket
motsvarar bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Bevilja bidrag med 150 000 kr.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet återremitterar
ärendet för att få ta del av det ekonomiska underlaget samt få
information kring vilka verksamheter som bedrivs. Museichefen
bjuds in till tillväxtutskottet den 4 juni 2019.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång:
Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag.
Om tillväxtutskottet beslutar att ärendet ska behandlas idag tar
ordförande därefter upp förvaltningens förslag till beslut.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet
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Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att tillväxtutskottet beslutar att
återremittera ärendet.
_____
För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Frövifors Pappersbruksmuseum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §43/19

Dnr: KS 2019/146

Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier
och andra pyroteknisk shower
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller
ges bidrag till arrangemang där sådana inslag
förekommer med start från 2020-01-01.
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Hantering av fyrverkerier har de senaste åren blivit en stor fråga
i många kommuner. Det finns kommuner som infört totalförbud
för all användning av fyrverkerier och pyroteknik i kommen. De
förbuden har dock rivits upp men flera kommuner har kraftigt
begränsat användningen av fyrverkerier till speciella dagar och
tider.
Innan omorganisationen i kommunen tog den gamla Kultur- och
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick
användas till fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen,
via näringslivsenheten, fyrverkerier som användes till
Valborgsmässofirande och Sommarsaluten båda i Lindesbergs
tätort. Finansiering av fyrverkerier är aktuell för dessa
arrangemang även under 2019. Totalt uppgår beloppet till ca
120 000 kr. I år har dock bidraget villkorat så att fyrverkerier
som smäller inte får användas.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet
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ges bidrag till arrangemang där sådana inslag
förekommer med start från 2020-01-01.
2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska shower. Ej heller
ges bidrag till arrangemang där sådana inslag
förekommer med start från 2020-01-01.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
föreslår kommunstyrelsen besluta
2. Ge berörda tjänstemän i kommunen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för allmänhetens användning av
fyrverkerier i Lindesbergs kommun.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S)
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §44/19

Dnr: KS 2019/142

Fördelning av bidrag till studieförbund 2019
Beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Fastställa bidragen för 2019 till studieförbunden enligt
förslaget på totalt 525 000 kronor
2. Fastställa bidraget för 2019 till SISU Idrottsutbildarna på
75 000 kronor.
3. Bidrag till Ibn Rushd betalas ut under förutsättning att
folkbildningsrådet kommer fram till att det är ett godkänt
studieförbund.
Ärendebeskrivning
Det totala bidraget till studieförbunden och SISU
Idrottsutbildarna för 2019 är 600 000 kronor.
Fördelningen blir 525 000 kronor att fördela mellan
studieförbunden och 75 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
2. Fastställa bidragen för 2019 till studieförbunden enligt
förslaget på totalt 525 000 kronor
4. Fastställa bidraget för 2019 till SISU Idrottsutbildarna på
75 000 kronor.
Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag
med ändringsförslag att inget bidrag ska betalas ut i Ibn Rushd.
Inger Griberg (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag med
ändringsförslag att bidrag till Ibn Rushd betalas ut under
förutsättning att folkbildningsrådet beslutar att Ibn Rushd är ett
godkänt studieförbund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtutskottet
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Fredrik Vessling (V) och Joacim Hermansson (S) föreslår bifall
till Inger Griberg (MP) förslag.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag,
Jari Mehtäläinen (SD) förslag och Inger Griberg (MP) förslag mot
varandra och finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Inger
Griberg (MP) förslag
Reservationer
Jari Mehtäläinen (SD) reserverar sig mot beslutet och inkommer
med en skriftlig reservation.
_____
För åtgärd:
Örebro Bildningsförbund.
SISU Idrottsutbildarna Örebro län
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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TU §45/19

Dnr: KS 2019/143

Driftsbidrag för föreningar 2019
Beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. Fastställa driftsbidragen för 2019 enligt bifogat förslag.
Ärendebeskrivning
Totalt belopp att fördela 2019 är 1 250 000 kr vilket är samma
belopp som 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
2. Fastställa driftsbidragen för 2019 enligt bifogat förslag.
_____
För åtgärd:
Ekonomienheten
Fritidskonsulent
För kännedom:
Berörda föreningar meddelas av fritidskonsulenten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §46/19

Dnr: KS 2019/116

Uppföljning och analys april 2019 för tillväxtutskottet
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten inkom med en lägesrapport för april 2019 för
tillväxtförvaltningen den 6 maj 2019.
Magnus Sjöberg redogör för verksamhetsuppföljning och Sofie
Sälle redogör för den ekonomiska uppföljningen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska
tacka för informationen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §47/19

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till tillväxtutskottet:
2019-04-09 Redovisning av Extratjänster mars 2019
Dnr KS 2019/80
2019-04-09 Redovisning av statistik på in- och utflödet
på arbetsmarknadsenheten AME mars 2019 Dnr KS
2019/81
2019-04-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen s
sammanträde den 17 april 2019 - Avsägelse av
uppdraget som ersättare i tillväxtutskottet efter Amanda
Funk (SD) Dnr KS 2019/108
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Utdragsbestyrkande

27 (27)

