
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) 
 Sammanträdesdatum  
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Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 13:00-17:00 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Nafih Mawlod (S) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Kristina Öster, kulturchef §75–77 
Mattias Molin, rektor SFI §75–77 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef 
Sofie Sälle, ekonom §75–77 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg §75–77 
Tobias Skogdalen, praktiksamordnare §78 
Rahf Almadfa, servicevärd §79 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare §80 
Jonas Andersson, fritidskonsulent §§82–85 
Kristina Grape, planeringsarkitekt Klara arkitekter §86 
Björn Nettelbladt, planarkitekt §86 
Ulf Axelsson (V), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
 

Utses att 

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

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 22 oktober 2019 kl. 15.00 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
75 - 89 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Vessling 
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Ärendeförteckning 

 
§75/19 Nämndernas verksamhetsberättelse januari - augusti för 

tillväxtförvaltningen 
  
§76/19 Uppföljning av internkontroll januari - augusti 2019 för 

tillväxtförvaltningen 
  
§77/19 Mål och budget 2020-2022 - tillväxtförvaltningen 
  
§78/19 Återrapport ferie 2019 
  
§79/19 Medborgarservice i Lindesbergs kommun 2019 
  
§80/19 Servicepunkter i Lindesbergs kommun  
  
§81/19 Taxa för försäljning av mark samt upphävande av tidigare taxa 

för industrimark och tomtpriser 
  
§82/19 Förfrågan om att arrendera hela gymnastikhallen i Lindesberg 

Arena från Stråssa Gymnastikförening  
  
§83/19 Investering i ny hissanordning till tumblinggolvet i 

gymnastikhall i Lindesberg Arena 
  
§84/19 Investeringsbidrag för LIF Lindesberg för att anlägga en 

beachhandbollsplan vid Lindeskolan 
  
§85/19 Ridtält och anläggande av parkering vid ridhuset i Norslund 
  
§86/19 Förslag om antagande av tillägg till Översiktsplan för 

Lindesbergs kommun TÖP LIS 
  
§87/19 Meddelanden 
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TU §75/19   Dnr: KS 2019/267 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari - augusti 

för tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
För tillväxtförvaltningen präglas det första halvåret av 2019 av 
förändringsarbete!  

 
Arbetet med att engagera medarbetare och ge dem rätt 
förutsättningar att kunna jobba mer metodiskt med att utveckla 
verksamheten, skapa flera samarbeten både internt inom 
kommunen, med externa samarbetspartners och kommunens 
medborgare har under våren varit i fokus och fortsätter även 
under hösten 2019.  

 
Inom kulturenheten pågår arbete med att ställa om 
verksamheten för att nå ut bredare till fler målgrupper. Fokus 
ligger på att prioritera gruppen barn och unga ytterligare och att 
arbeta med prioriterade insatser. Kulturenheten har invigt 
Meröppet på huvudbiblioteket och kommer utifrån Meröppet på 
huvudbiblioteket kunna arbeta med mer uppsökande 
verksamhet. Detta har varit en positiv skjuts till förändringar. 
Det ingår i uppdragets karaktär att verksamheten kan vara hur 
stor som helst, det är resurserna som sätter gränsen.  

 
Inom näringslivsenheten pågår arbete med att tydliggöra 
grunduppdraget och genom det realisera den 
näringslivsutveckling som kommunen har ambitionen att 
genomföra. Detta kräver att det nuvarande uppdraget tydligare 
definieras, avgränsas och samordnas med andra berörda 
förvaltningar, detta i termer av ett utvecklingsarbete snarare än 
ett förvaltande arbete.  
 
Inom arbetsmarknadsenheten har förändringar skett bl.a. 
personalmässigt och i slutet av oktober 2019 tillträder en ny 
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enhetschef för enheten. Under året har arbetsmarknadsenheten 
bland annat i samarbete med försörjningsstöd arbetat fram ett 
förslag till en modell för Resursjobb. Det är en insats för att 
kunna matcha fler individer till arbetsmarknaden/studier. 
Under sommaren har feriearbete för kommunens ungdomar 
fortlöpt med gott resultat. I början av året öppnades 
Medborgarservice som fysiskt har en lokal på Stadsbiblioteket. 
Intresset hos medborgarna har varit bra och behovet av att få 
hjälp och rådgivning stort.  

 
Inom vuxenutbildningen arbetas det med att hitta fler vägar för 
breddad rekrytering. Där finns en stor del av 
arbetskraftsreserven som behöver hitta vägar via 
utbildningssystemet till arbetslivet. Ett förändringsarbete pågår 
men utbildningsenheten klarar inte alla uppdrag på egen hand, 
utan fler interna och externa parter behöver delta i detta arbete. 
Dels inom kommunens egna verksamheter men även inom det 
privata näringslivet och Masugnens yrkesutbildningar. Vi ser 
också ett stort behov av möjlighet till anställningar utan krav på 
gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå.  
 
Inom sfi (svenska för invandrare) har under våren ett 
förändringsarbete påbörjats som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för elevernas språkinlärning och för att hantera 
uppdraget inom utbildningsplikten. Eftersom sfi ofta 
kombineras med andra arbetsmarknadsinsatser har bl.a. 
schemaläggning setts över för att kunna skapa en bättre 
samordning mellan enheterna. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
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TU §76/19   Dnr: KS 2019/249 

 

Uppföljning av internkontroll januari - augusti 2019 

för tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningsrapport för 
internkontroll för perioden januari-augusti 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, 
genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

o Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
o Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 
o Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 
Under denna period, det vill säga januari till och med augusti 
månad har fyra moment kontrollerats och de resterande 
momenten följs upp efter årets slut.  
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet godkänner uppföljningsrapport för 
internkontroll för perioden januari-augusti 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
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TU §77/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Mål och budget 2020–2022 - tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

   
Tillväxtsförvaltningens ledningsgrupp informerar 
tillväxtutskottet om förvaltningens arbete med mål- och budget 
2020–2022. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 
tacka för informationen. 
_____ 
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TU §78/19   Dnr: KS 2019/53 

 

Återrapport ferie 2019 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Redovisning av ferie 2019.  

 
I år har fler ungdomar tagits emot än tidigare år. 345 ungdomar 
har sökt feriearbete. Samtliga ungdomar har erbjudits plats och 
efter avhopp så har bokning skett av 338 ungdomar. Arbetet har 
även omfattat särskilda skäl och det har erbjudits 24 platser till 
dessa. 13 olika föreningar erbjöd i år 116 platser, 215 platser 
erbjöds av kommunen. Ett nytt samarbete för i år har resulterat i 
att även lasarettet i Lindesberg erbjudit 10 ungdomar 
feriearbete, vilket underlättat deras rekrytering. IM 
programmets elever utan fullständigt personnummer har även 
fått söka.  

 
Inför feriestart så har ordnades det med handledarutbildning 
där intresset i år sträckt sig utanför kommunens gränser och 
även Nora kommun fick delta efter förfrågan. Det var större 
uppslutning än tidigare på denna utbildning.  

 
Inga olyckor är inrapporterade under sommaren.  
 
Enkätutskick för utvärdering till arbetsplatser samt 
feriearbetare är planerat nu i oktober, men ej ännu genomfört. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
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TU §79/19   Dnr: KS 2018/489 

 

Medborgarservice i Lindesbergs kommun 2019 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Medborgarservice är ett projekt som är finansierad av Örebro 
länsstyrelsen under ett års period. 
 
Syftet med insatsen är att ge kommunens medborgare en bra 
service och rätt vägledning i deras kontakter med det svenska 
samhället. Individen behöver inte känna till kommunens eller 
myndigheters komplexitet utan vi satsar på att ge rätt 
information och hänvisa till rätt enhet vilket skapar en effektiv 
insats inte bara på individens nivå utan också i kommunens 
helhetssyn och inkluderad de externa aktörer som 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, 
Polismyndigheter, Migrationsverket. mm. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

_____ 
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TU §80/19   Dnr: KS 2018/360 

 

Servicepunkter i Lindesbergs kommun  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för information om lokalisering av nya 
servicepunkter 
 
Ärendebeskrivning 

 
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. 
 
Befintliga Servicepunkter i Ramsberg och Vedevåg till har ställt 
sig positiva till det nya arbetssätt som näringslivsenheten har 
föreslagit.  Den nya formen föreslås träda i kraft 2020.  
 
Kvar att göra under hösten 2019 är att hitta andra lämpliga 
platser för servicepunkter i kommunen. Ett förslag 
presenterades på TU 16 augusti 2019 och då togs beslut att 
öppet gå ut att leta nya intressenter. Resultatet av detta 
presenteras på TU den 15 oktober 
 
I december 2019 ämnar Näringslivsenheten ha avtal påskrivna 
inom ramen för den nya strukturen för att i januari 2020 betala 
ut grundersättning och eventuella tilläggsersättningar för 
avtalade servicepunkter 2020. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för information om lokalisering av nya 
servicepunkter 
_____ 
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TU §81/19   Dnr: KS 2019/288 

 

Taxa för försäljning av mark samt upphävande av 

tidigare taxa för industrimark och tomtpriser 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta beslut om försäljning av mark 
enligt riktlinje för markanvisning, under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar riktlinje för markanvisning (KS 
2019/180). Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF 
§32/2015 samt KF 6/2003, upphävs. 
 
Ärendebeskrivning 

 
De beslut som antagits gällande försäljning/prissättning av 
mark inom Lindesbergs kommun anses inte längre 
överensstämma med marknadsvärdet.  

 
Ett exempel är norra industriområdet i Lindesbergs centralort. 
Där är priset bestämt till 85 kr/kvm inklusive anslutningsavgift. 
Området är inte färdigställt och byggs ut för varje ny etablering. 
Det har resulterat i att det är svårt att fastställa den egentliga 
kostnaden som området omfattas av och som borde ligga till 
grund för försäljningspriset. Området har dessutom problem 
med dagvatten och allt eftersom fler etableringar sker, kommer 
problematiken behöva utredas och lösas. Detta kommer kosta 
kommunen pengar som vi i dagsläget inte får igen i form av 
intäkter vid försäljning.  

 
För att motverka att kommunen säljer dels industrimark men 
även annan mark till en större kostnad än intäkt, föreslås 
försäljningen av mark att göras till ett pris som sätts utifrån 
riktlinjerna för markanvisning, dvs utifrån marknadsmässiga 
priser. Beslutet innebär att de gamla besluten om taxor upphävs. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta beslut om försäljning av mark 
enligt riktlinje för markanvisning, under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar riktlinje för markanvisning (KS 
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2019/180). Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF 
§32/2015 samt KF 6/2003, upphävs. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Tillväxtförvaltningen 
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TU §82/19   Dnr: KS 2019/280 

 

Förfrågan om att arrendera hela gymnastikhallen i 

Lindesberg Arena från Stråssa Gymnastikförening  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar  
 

• Inte arrendera ut gymnastikhallen i Lindesberg Arena till 
en enskild förening. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Gymnastikhallen i Lindesberg Arena är utrustad till flera olika 
användningsområden. Det finns ett golv för rytmisk gymnastik 
(RG), en landningsgrop som används för olika former av hopp 
samt en klättervägg. Hallen är också utrustad för flera 
användningsområden som främst används av Lindeskolan. 
 
Det finns tre idrottsföreningar som idag använder hallen. Det är 
Stråssa GF, Lindesbergs AGF och Bergslagens Klättersällskap. 
Stråssa GF använder hallen dagligen, Lindesbergs AGF och 
Bergslagens KS ca 2 tillfällen per vecka. Vid samtliga tillfällen är 
det minst 2 verksamheter samtligt i hallen och vid något tillfälle 
i veckan alla tre. De använder dock olika ytor. 
 
När samtliga föreningar är där samtidigt kan ljudnivån i hallen 
bli hög. Av den anledningen har Stråssa GF ställt frågan till 
kommunen om möjligheten att arrendera hela gymnastikhallen 
samt få kontroll på tider de kan hyra ut hallen till andra 
föreningar. De efterfrågar även hur mycket det i så fall skulle 
kosta. De hävdar också att rekryteringen till idrottscollege blir 
lidande när utövare på besök i Arenan upplever 
träningsförhållandena som stökiga p.g.a. ljudnivån. Stråssa GF 
har ca 10-15 flickor som elitsatsar och för att lyckas behöver de 
ha så bra träningsförhållande som möjligt. 
 
RG är en träningskrävande idrott där utövarna behöver träna 
mycket. Stråssa GF har tid bokat varje vardag mellan 16.00-
20.00 vilket innebär att ska de kunna bedrivas någon annan 
verksamhet i hallen måste det ske samtidigt som Stråssa GF. De 
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flesta utövare som är verksamma i gymnastikhallen är barn 
varför det är svårt att lägga träningstider senare än 20.00. 
 
Det har genom åren på regelbunden basis förts diskussioner 
med berörda föreningar för att hitta lösningar så att 
förutsättningarna blir så bra som möjligt för träningen i 
gymnastikhallen. Lindesbergs AGF har flyttat alla 
parkourgrupper till Brotorp och Stråssa GF har flyttat sina 
nybörjargrupper till Björksaga. Det är bara Stråssa GF:s ledare 
som upplever problemet med ljudnivån. Samtliga föreningar 
försöker hålla en så låg ljudnivå som möjligt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar  
 

• Inte arrendera ut gymnastikhallen i Lindesberg Arena till 
en enskild förening. 

_____ 

 
För kännedom: 

Fritidskonsulent 
Stråssa Gymnastikförening 
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TU §83/19   Dnr: KS 2019/279 

 

Investering i ny hissanordning till tumblinggolvet i 

gymnastikhall i Lindesberg Arena 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar köpa en ny hissanordning för cirka 
250 000 kr. 
 
Ärendebeskrivning 

 
I gymnastikhall i Lindesberg Arena är utrustad med ett 
tumblinggolv. För att lätt kunna användas är den upphissad i 
taket vilken det går snabbt att hissa ner och upp golvet. 
 
Ett tumblinggolv används till att göra olika gymnastiska 
övningar med ett avslutande hopp i hoppgropen som finns i 
Arenan. Tumblinggolvet används nästan uteslutande av 
Lindesbergs AGF som har flera träningsgrupper i 
truppgymnastik med ca 100 deltagare i åldern 8-13 år, de flesta 
är flickor och det är breddverksamhet. Tumbling är ett av tre 
moment i truppgymnastik. De andra är trampet och fristående. 
 
Sedan årsskiftet har hissanordningen varit trasig varpå 
tumblinggolvet inte har gått att hiss ned och upp ordentligt. Det 
är en säkerhetsrisk att använda hissanordningen. Det har gjort 
att Lindeskolan tagit beslut om att tumblinggolvet alltid ska vara 
upphissat eftersom skolan säger sig inte ha användning av 
tumblinggolvet. 
 
Skolledningen har också meddelat att de inte har några pengar 
för att reparera den. Offert har tagits in för reparation vilket 
skulle innebära en kostnad på ca 320 000 kr. Det höga priset 
beror på att den typ av hissanordning som finns i 
gymnastikhallen inte längre tillverkas och det saknas 
reservdelar. 
 
En ny hissanordning till det befintliga tumblinggolvet kostar ca 
250 000 kr. 
 
Det finns medel kvar bland föreningsbidragen som kan 
användas till finansieringen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar köpa en ny hissanordning för cirka 
250 000 kr. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Fritidskonsulent 
Ekonomienheten 
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TU §84/19   Dnr: KS 2019/281 

 

Investeringsbidrag för LIF Lindesberg för att anlägga 

en beachhandbollsplan vid Lindeskolan 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

• bevilja LIF Lindesberg 175 000 kr i bidrag till att bygga 
en beachhandbollsplan vid Lindeskolan. 

 
Ärendebeskrivning 

 
LIF Lindesberg har under många år haft planer att bygga en 
beachhandbollsplan som kan användas under sommarhalvåret. 
Det är en populär sport som växer och årligen deltar LIF 
Lindesberg med flera ungdomslag i olika turneringar i 
beachhandboll. Det har dock saknats träningsmöjligheter i 
Lindesbergs kommun. 
 
LIF Lindesbergs tillsammans med kommunens fritidskonsulent 
har tagit fram förutsättningarna för att bygga en 
beachhandbollsplan. Önskemålet från föreningen har varit att 
den ska ligga så nära Lindesberg Arena som möjligt. Efter samtal 
med Lindeskolan och FALAB har överenskommelse om plats 
skett vilken blir nedanför elevhemsboendet vid Lindeskolan. LIF 
Lindesberg har tagit in offerter på markarbeten med leverans av 
sand. Ytan som går åt är 27x15 meter med ett sanddjup på 40 
centimeter. 
 
LIF Lindesberg har blivit lovade bidrag från 
Riksidrottsförbundets Idrottslyftet på 150 000 kr förutsatt att 
kommunen går in med finansiering och att övriga villkor är 
uppfyllda. Även Sparbanksstiftelsen Bergslagen har ställt sig 
positiva att medverka. Totalkostnaden för en 
beachhandbollsplan blir ca 350 000-400 000 kr. Ansökan till 
idrottslyftet ska ske innan 10 oktober.  
 
LIF Lindesberg kommer att sköta beachhandbollsplanen vilket 
innebär att det inte blir någon ökad driftskostnad för 
kommunen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar 
 

• bevilja LIF Lindesberg 175 000 kr i bidrag till att bygga 
en beachhandbollsplan vid Lindeskolan. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Fritidskonsulent 
LIF Lindesberg 
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TU §85/19   Dnr: KS 2019/282 

 

Ridtält och anläggande av parkering vid ridhuset i 

Norslund 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

• Föreningen Linde Ridskola behåller det gamla ridtältet 
förutsatt att det repareras och gör säkert för användning 
samt att reparationen bekostas av föreningen. 

 
• Bygga en parkering motsvarande ca 20 ekipage förutsatt 

att föreningen tar hyreshöjningen på 2 000 kr per månad. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Föreningen Linde Ridskola fick ett nytt ridhus vid årsskiftet 
2018/2019. Ett av argumenten för att bygga ett nytt ridhus var 
att det gamla ridtältet inte längre gick att använda till 
föreningens verksamhet. 
 
Ridtältet ägs av Föreningen Linde Ridskola vilket innebär att 
kommunen inte kan tvinga föreningen att riva det. 
 
Sedan det nya ridhuset blev klart har föreningen haft önskemål 
att det gamla ridtältet ska vara kvar. Det är främst två orsaker 
till det 
 

1. Ridtältet kan användas av privatryttare som har egen 
häst vilket kommer att ge förening mer intäkter och en 
större möjlighet för privatryttare att rida även om det 
nya ridhuset är upptaget av ridlektioner. 

2. Det ger föreningen större möjligheter att arrangera 
tävlingar vintertid då det är ett krav att det finns plats 
för ekipage att värma upp. Att arrangera tävlingar är en 
stor inkomstkälla för föreningen. 

 
Föreningen säger att ingen barn- och ungdomsverksamhet ska 
bedrivas i ridtältet utan all lektionsverksamhet hålls i ridhuset. 
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Föreningen har tagit in offert för reparation av Ridtältet vilket 
skulle kosta ca 25 000–30 000 kr. 
 
Ridanläggningen i Norslund är också i behov av fler 
parkeringsplatser framför allt vid tävlingar. Förfrågan har skett 
till FALAB om kostnad för att bygga en ny parkering för ca 20 
ekipage. Det skulle enligt Maria Fossen kosta ca 180 000 kr. Om 
FALAB tar kostnaden kommer hyran för Ridanläggningen att 
höjas med 24 000 kr per år. 
 
Kommunen kan välja på att ta hyresökningen eller låta 
föreningen betala hyreshöjningen som en ny parkering innebär. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar 
 

• Föreningen Linde Ridskola behåller det gamla ridtältet 
förutsatt att det repareras och gör säkert för användning 
samt att reparationen bekostas av föreningen. 

 
• Bygga en parkering motsvarande ca 20 ekipage förutsatt 

att föreningen tar hyreshöjningen på 2 000 kr per månad. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Fastigheter i Linde AB, FALAB 
 
För kännedom: 

Fritidskonsulent 
Linde Ridskola 
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TU §86/19   Dnr: AKK2016/433 

 

Förslag om antagande av tillägg till Översiktsplan för 

Lindesbergs kommun TÖP LIS 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta LIS-plan för Lindesberg (TÖP LIS 
Lindesberg 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en 
aktuell översiktsplan där bl.a. områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen framgår.  
 
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog den 29 november 
2016 beslut om att ta fram en ny översiktsplan, med områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
LIS-planen visar kommunens önskan om en framtida 
användning av strandområden. Samtidigt ger den ett långsiktigt 
skydd av strand och vattenområden där frilufts- och 
naturområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en 
vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. 
 
Innan LIS-planen går ut på samråd behövs en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Förslag till tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen för Lindesberg kommun var ute på samråd 
under perioden 1 april 2019 – 31 maj 2019. Kristina Grape 
redogör för de yttranden som inkommit på tillväxtutskottet 
sammanträden den 4 juni 2019. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 19 juni 2019 (TU §58/19) att 
tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen skickas ut på utställning. Tillägg till översiktsplan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen var på utställning 
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under perioden 1 juli 2019 till 18 september 2019. Kristina 
Grape redogör för de yttranden som inkommit på 
tillväxtutskottet sammanträden den 15 oktober 2019. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta LIS-plan för Lindesberg (TÖP LIS 
Lindesberg). 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
För kännedom: 

Näringslivschefen 
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TU §87/19 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2019-09-11 Lagakraft för Detaljplan för Bagaren 10 
med flera i Lindesberg Dnr AKK2015/311 

  

 
 
2019-09-19 Redovisning av Extratjänster augusti 2019 
Dnr KS 2019/80 

  

 
2019-09-19 Redovisning av statistik på in- och utflödet 
på arbetsmarknadsenheten AME augusti 2019 Dnr KS 
2019/81 

  

 

 

 
 


