
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-14:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Jonas Kleber (C), vie ordförande 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) § 72 - 92 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 
Tjänstgörande 

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

Kristine Andersson (S) för Dan Walterson (S) § - 93 - 97 

 
Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 

Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

Wilhelm Magnusson, näringslivschef § 72 - 92 

Christer Lenke, kommundirektör § 72 - 86 

Isabella Lohse, enhetschef stadsarkitektkontoret § 72 - 74 

Johan Stensson, Klara arkitekter § 72 - 74 

Arne Tschentscher, kvalitetsledare park och natur § 74 - 75 

Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 76 - 86 

Håkan Blaxmo, trafikingenjör § 76 

Ola Westin, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 86 

Jonas Andersson, fritidskonsulent § 87 - 90 

Kristina Öster, kulturchef § 91 - 92 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 93 - 94 

Ingrid Öhrling, enhetschef individ och familj § 93 

Tobias Skogdalen, arbetsmarknadshandläggare § 94 

Anette Persson, controller § 93 - 97 

Linda Svahn (S), ersättare som inte tjänstgör § 72 - 92 

Daniel Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör § 72 - 84  

Kristine Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör § 72 - 92  

Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör 

 
Utses att justera Dan Walterson (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten, onsdag den 20 juni 2018 klockan 13.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Helena Randefelt 

 

Paragraf 

 

72 - 97 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-06-12 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

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

 

Ärendeförteckning 

 

§72/18 Samråd för planprogram Dalkarlshyttan 

  

§73/18 Information om bryggprogram 

  

§74/18 Information om utveckling av Flugparken 

  

§75/18 Information om generationslekpark och lekpark vid Brodalen 

  

§76/18 Information om felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun 

  

§77/18 Ansökan om iståndsättningsbidrag 2018 från Fellingsbro Östra 

Samfällighetsförening 

  

§78/18 Ansökan om partiellt övertagande av enskild väg inom 

Lindesbergs kommun 

  

§79/18 Yttrande över föreskrifter för väg 50 i Örebro län 

  

§80/18 Information om Storåterminalen  

  

§81/18 Försäljning av mark Storå 6:6 

  

§82/18 Överskjutande kostnad elledning Sörlunda 

  

§83/18 Tillägg till köpebrev på fastigheten Viby 1:39 i Frövi 

  

§84/18 Återrapport från arbetsgruppen för kulturpolitiskt program i 

Lindesbergs kommun 

  

§85/18 Återrapport från arbetsgruppen för kommunala servicenivåer 

  

§86/18 Frövi verksamhetsområde industri 

  

§87/18 Fördelning av bidrag till studieförbund 2018 

  

§88/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk 

träning för äldre 

  

§89/18 Svar på medborgarförslag om hyresreducering för hyra av 

gymnastiksal för Storå Gymnastikförening 
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§90/18 Svar på medborgarförslag om att bygga ett utegym i Frövi 

  

§91/18 Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 

kommun 2018–2021 

  

§92/18 Information om sökta medel för stärkta bibliotek 

  

§93/18 Information om projekt All In  

  

§94/18 Information om ferie 2018 

  

§95/18 Månadsuppföljning för tillväxtutskottet maj 2018  

  

§96/18 Omdisponering av budget för ferie och färdtjänstresor 

  

§97/18 Meddelanden 
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TU §72/18   Dnr: KS 2017/426 

 

Samråd för planprogram Dalkarlshyttan 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner planhandlingarna och skickar ut dem på 

samråd från den 2 juli 2018 till den 7 september 2018 för att 

presenteras för tillväxtutskottet innan antagande i kommunstyrelsen 

under hösten/vintern 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 
Den 28 november 2017 inkom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen med en begäran om yttrande gällande ansökan om 

planbesked för Dalkarshyttan 1:1 m.fl. i Lindesbergs kommun.  

Näringslivsutvecklare inkom den 29 november 2017 med en 

tjänsteskrivelse med yttrande om planbeskedet.  

 

Näringslivsenheten ansåg, såsom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, att en ny detaljplan över området ska tas fram. I 

samband med planeringen bör man även se över möjligheterna att 

sammanlägga och utöka området för samtidig planläggning. 

 
Tillväxtutskottet beslutade den 5 december 2017 att anta yttrandet 

från näringslivsutvecklaren daterat den 29 november 2017 som sitt 

och ställde sig positiva till planbeskedet och överlämnade det till 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen överlämnade den 8 juni 

2018 samrådshandlingar för planprogram för Dalkarshyttan för 

tillväxtutskottet att besluta om. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

besluta att godkänna planhandlingarna och skicka ut dem på samråd 

från den 2 juli 2018 till den 7 september 2018 för att presenteras för 

tillväxtutskottet innan antagande i kommunstyrelsen under 

hösten/vintern 2018. 

_____ 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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TU §73/18   Dnr: AKK2016/338 

 

Information om bryggprogram 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för stadsarkitektkontoret, Isabella Lohse, informerar 

tillväxtutskottet om arbetet med framtagande av bryggprogram. 

Bryggprogrammet är ute på samråd fram till den 22 juni 2018. Än så 

länge har 55 enkätsvar inkommit på Lindesbergs kommuns 

webbplats. Den 18 juni 2018 är ett öppet möte om bryggprogrammet 

inbokat på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

 

Parallellt med bryggprogrammet arbetas det med framtagande av 

riktlinjer för bryggorna, vilket kommer presenteras på samrådsmötet 

den 18 juni 2018. Dokumenten kommer till tillväxtutskottet för 

antagande i augusti 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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TU §74/18   Dnr: KS 2017/260 

 

Information om utveckling av Flugparken 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Redovisning av ny tidsplan ska ske till tillväxtutskottets 

sammanträde den 14 augusti 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för stadsarkitektkontoret, Isabella Lohse, 

näringslivschef, Wilhelm Magnusson, och kvalitetsledare för park 

och natur, Arne Tschentscher, informerar tillväxtutskottet om arbetet 

med Flugparken. 

 

Tidsplanen med att påbörja arbetet i september 2018 kommer inte att 

kunna hållas. Konsulten tittar på en ändrad tidsplan och dialog 

tillsammans med konsulten och det vinnande bidraget sker om att 

Brunnskaret ska kunna vara kvar i Flugparken. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen och att redovisning av ny tidsplan ska ske till 

tillväxtutskottets sammanträde den 14 augusti 2018. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Näringslivschef 
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TU §75/18    

 

Information om generationslekpark och lekpark vid 

Brodalen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen att köra igång med arbetet både med 

Generationslekparken och lekparken vid Brodalen, samt föra ny 

dialog med Rotary och församlingen om generationslekparken. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 maj 2018 att uppdra till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att om arbetet med 

Generationslekplatsen inte kommer igång, istället 

starta med arbetet med lekplatsen vid Brodalen. 

 

Tillväxtutskottet ska få en återrapport vid sammanträde den 12 juni 

2018. 

 

Kvalitetsledare för park och natur, Arne Tschentscher, informerar 

tillväxtutskottet om processen med generationslekparken och 

planerad lekpark vid Brodalen. 

 

Entreprenör är inbokad i augusti/september 2018 och leverans av 

vissa saker sker i mitten av augusti 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att köra igång 

med arbetet både med Generationslekparken och lekparken vid 

Brodalen, samt föra ny dialog med Rotary och församlingen om 

generationslekparken. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

För kännedom 

Ekonomienheten 
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TU §76/18   Dnr: KS 2017/447 

 

Information om felparkeringsavgift i Lindesbergs 

kommun 

 
Beslut 

 

Ärendet återkommer till tillväxtutskottet den 14 augusti 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet anser att felparkeringsavgifterna bör 

justeras för att avgifterna ska motivera fordonsförare till att inte 

felparkera. 

 

Förslag till felparkeringsavgifter fr o m 1 mars 2018. 

En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider. 

 

Stannat eller parkerat fordon 

01-08 800 kronor 0 minuter 

20-26 600 kronor 5 minuter 

30-31 800 kronor 0 minuter 

34-41 600 kronor 5 minuter 

 

(TSFS 2016:116, för överträdelsepunkter 01-41) 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar: 

 

Föreslagen revidering i felparkeringsavgifter antas att gälla fr o m 1 

mars 2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att invänta 

parkeringsutredningen som ska presenteras för kommunstyrelsen 

den 27 februari 2018. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 maj 2018 att återremittera ärendet 

till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att till 

tillväxtutskottets sammanträde den 12 juni 2018 prata med de lokala 

näringsidkarna om att eventuellt ta bort parkeringsskivan. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska återkomma 

till tillväxtutskottet den 14 augusti 2018. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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TU §77/18   Dnr: KS 2018/163 

 

Ansökan om iståndsättningsbidrag 2018 från 

Fellingsbro Östra Samfällighetsförening 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beviljar Fellingsbro Östra Samfällighetsförening 

(väg 28195) iståndsättningsbidrag med maximala 115 679 kronor 

som delfinansiering för projektering av ny bro längs med 

samfällighetens vägsträckning. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Från Fellingsbro Östra Samfällighetsförening (enskild väg nr 28195) 

har till kommunen inkommit med ansökan om iståndsättningsbidrag 

för att åtgärda en bro som av Trafikverket bedömts ej hålla för den 

trafik som passerar densamma. 

 

Det gäller förutom privatpersoner och lantbrukets transporter även 

kommunal service, räddningstjänst med flera. Föreningen har 

sammanlagt 20 920 meter väg. 

 

Anläggandet av en ny bro är uppdelat i två delar, dels en 

projekteringsdel, som kommer att genomföras under år 2018, dels en 

byggnationsdel som beräknas genomföras under år 2019. 

 

Samfälligheten har ansökan och erhållit positivt beslut från 

Trafikverket för erhållande av bidrag för den första delen, 

projekteringen av ny bro. 

 

Trafikverket beviljar 70 % bidrag av den av beräknade kostnaden för 

projekteringen, som är 492 250 kronor. Trafikverkets bidrag blir 344 

575 kronor. 

 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 

iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden mellan den 

beräknade totalkostnaden för projekteringen 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 115 679 kronor. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beviljar Fellingsbro Östra Samfällighetsförening 

(väg 28195) iståndsättningsbidrag med maximala 115 679 kronor 

som delfinansiering för projektering av ny bro längs med 

samfällighetens vägsträckning. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 

Ekonomienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Fellingsbro östra vägsamfällighetsförening 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §78/18   Dnr: KS 2018/181 

 

Ansökan om partiellt övertagande av enskild väg inom 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

1. Förslaget om övertagande av del av föreningens vägar 

avisas, samt att man informerar om möjligheten att ansöka 

om extra bidrag för iståndsättning, under förutsättning att 

Trafikverket utrett och fattat positivt beslut i ärendet. 

2. Förfrågan rörande anläggande av belysning längs med 

föreningens väg mellan Kungsvägen och idrottsparken 

överlämnas till budgetberedningen för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Från Skulsta-Nybble- Västra Torvesta Vägsamfällighet (väg 28265) 

har inkommit med en lista över önskemål rörande föreningens 

vägar: 

 

• Kommunen övertar ansvaret och skötseln för den i samhället 

asfalterade vägdelen, 

• Kommunen lämnar bidrag till nu nödvändiga arbeten 

beskrivna i bilaga, samt 

• Man önskar belysning från Kungsvägen mot ishallen i 

Fellingsbro. 

 

De vägar som föreningen ansvarar för är till antalet fyra stycken om 

totalt 6790 meter. Bidraget från Trafikverket för att klara driften av 

vägarna är på 60 % av den beräknade driftskostnaden.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Förslaget om övertagande av del av föreningens vägar 

avisas, samt att man informerar om möjligheten att ansöka 

om extra bidrag för iståndsättning, under förutsättning att 

Trafikverket utrett och fattat positivt beslut i ärendet. 

2. Förfrågan rörande anläggande av belysning längs med 

föreningens väg mellan Kungsvägen och idrottshallen 

överlämnas till budgetberedningen för beslut. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet ska besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med ändringen från idrottshallen till 

idrottsparken. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner 

att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Jonas Klebers (C) ändringsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 

 

 
Meddelas för åtgärd: 

Budgetberedningen 

 

Meddelas för kännedom: 

Skulsta-Nybble- Västra Torvesta Vägsamfällighet 
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TU §79/18   Dnr: KS 2018/219 

 

Yttrande över föreskrifter för väg 50 i Örebro län 
 

Beslut 

 

Tjänsteskrivelse från tillväxtförväntningen daterad den 1 juni 2018 

utgör Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Från Trafikverket har inkommit remiss med begäran om yttrande 

över av Trafikverket framtaget förslag till ändrade hastigheter längs 

med delar av Riksväg 50 inom Örebro län, samt upphävande av nu 

gällande föreskrifter (TRVTFS 2014:23).  

 

Yttrandet ska tillställas Trafikverket senast den 11 juni i år. 

kanslienheten har ansökt om att remissen kan lämnas efter 

tillväxtutskottets sammanträde. 

 

Tillväxtförvaltningen inkom med förslag till yttrande den 1 juni 

2018. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tjänsteskrivelse från tillväxtförväntningen daterad den 1 juni 2018 

utgör Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet. 

 

 

 _____ 

 
Meddelas för kännedom: 

Trafikverket 
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TU §80/18   Dnr: KS 2018/176 

 

Information om Storåterminalen  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Under år 2017 fick Lindesbergs kommun en förfrågan om man 

skulle kunna/vilja utveckla omlastningsplatsen i Storå, i första hand 

för att Kopparbergs bryggeri skulle kunna lasta ut och in sina 

produkter alternativt råvaror därifrån. 

 

Trafikverket har genomfört en funktionsutredning som pekar på att 

Storå var det enda alternativet i närområdet (Ca 5 mils radie från 

Kopparberg) där det skulle kunna finnas utvecklingspotential. 

 

I samband med att Trafikverket byggde om järnvägen mellan Frövi 

och Storå, hyrde entreprenören omlastningen i Storå för att kunna 

genomföra ombyggnationen av järnvägen. Man fick ganska 

omfattande massor över när man grävde ut under järnvägen för att 

lägga i nya bärlager och behövde någonstans att göra av massorna. 

 

Ett alternativ blev i anslutning omlastningen i Storå på Trafikverkets 

egen mark. 

 

Kommunen hade inköpt järnvägsmaterial för byggnation i Frövi 

vilket entreprenören lånade för att kunna nyttja spår 3 i Storå. 

Därefter byggdes spåren om och förlängdes för att anpassas till en 

tätare trafik till och från Storå. 

 

Lindesbergs kommun var inte ensam part i detta arbetet. Region 

Örebro län drev på genom att författa en överenskommelse om delad 

finansiering mellan Regionen, Lindesbergs och Ljusnarsbergs 

kommuner. 

 

Lindesbergs kommun har beställt en utredning för att kartlägga 

eventuella problem vid en verksamhetsutökning vid omlastningen i 

Storå. Aktuell ramavtalskonsult anlitades och uppdraget var att 

undersöka vilka konsekvenser som verksamhetsutökningen skulle 
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medföra dels för trafiken förbi Storåskolan, och Storå centrum å ena 

sidan och vilken påverkan verksamhetsbuller från anläggningen 

skulle påverka omgivningarna. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 maj 2018 att återremittera ärendet 

till tillväxtförvaltningen för att till tillväxtutskottets sammanträde 12 

juni återkomma med ekonomisk specifikation, konsekvenser, 

eventuella medfinansieringar, driftmedel och investeringar, samt 

föra diskussioner med Nora-Lindefrakt och Kopparbergs bryggeri. 

 

Näringslivschef Wilhelm Magnusson informerar tillväxtutskottet om 

att han har bett om avtal från en konsult vilket bör komma denna 

vecka. Så fort analysen är klar kommer förvaltningen att gå vidare. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §81/18   Dnr: KS 2018/245 

 

Försäljning av mark Storå 6:6 
 

Beslut 

 

Ärendet återremitteras till tillväxtförvaltningen för att se över 

återvinningsstationerna och ta reda på vad intressenten har tänkt att 

bygga. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ägaren av fastigheten Storå 6:6 har framfört önskemål om att få 

köpa till mark i anslutning till fastigheten. Försäljning av fastigheten 

är förestående så kommande avtal om köp av tillskottsmark kommer 

att tecknas med blivande ägare. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Tillväxtutskottet godkänner försäljning av mark till ägaren 

av Storå 6:6 enlighet med förslag till avtal om 

fastighetsreglering. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 

undertecknar avtal om fastighetsreglering för kommunens 

räkning. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska 

återremitteras till tillväxtförvaltningen för att se över 

återvinningsstationerna och ta reda på vad intressenten har tänkt att 

bygga. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska återremitteras. 

 

 

 

_____ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §82/18   Dnr: AKK2013/118 

 

Överskjutande kostnad elledning Sörlunda 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen besluta att 

omdisponera investeringsmedel med 460 000 kronor från projekt 

nytt villaområde Lindesberg (900 76) till projekt (900 90) elledning 

Sörlunda. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunen planerar att exploatera området Sörlunda söder om stora 

Lindesjön inom fastigheten Dalskogen 1:2 i Lindesbergs Kommun.  

 

Vattenfalls elanläggning ML 392 utgör ett hinder för kommunens 

exploatering. I syfte att möjliggöra exploateringen och kommunens 

planerade åtgärder ska Vattenfall utföra en flyttåtgärd enligt § 2 

Vattenfalls åtagande och åtgärder. 

Förvaltningen föreslår att medel flyttas inom 2018 års 

investeringsbudget från projekt nytt villaområde Lindesberg (900 

76) till projekt (900 90) Elledning Sörlunda för att täcka den 

överskjutande kostnad som uppkommit för Vattenfalls åtgärd.  

 

Den totala kostnaden för vattenfalls åtgärd är 4,2 mnkr.  

 

Vidare föreslår tillväxtförvaltningen i samråd med handläggare på 

Vattenfall följande prognos för den totala kostnaden för projektet:  

 

 

 

 

 

F

ö 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen 

besluta att omdisponera investeringsmedel med 460 000 kronor från 

projekt nytt villaområde Lindesberg (900 76) till projekt (900 90) 

elledning Sörlunda. 

År Summa (mnkr) 

Betalt faktura under 2017 1,1 mnkr 

Prognos för fakturering under 2018 Ca 2,5 mnkr 

Prognos för fakturering under 2019 Ca 600 000 kr 

Prognos för fakturering under 2020 Ca 200 000 kr 

 Total ca 4,4 mkr 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §83/18   Dnr: AKK2016/96 

 

Tillägg till köpebrev på fastigheten Viby 1:39 i Frövi 
 

Beslut 

 

• Tillväxtutskottet förlänger tiden för uppförande av 

bostadshus på aktuell fastighet till 2021-06-01. 

• Skulle den försålda fastigheten inte vara bebyggd med ett 

permanentboende detta datum, utgår ett vite på 200 000 kr 

för varje nytt påbörjat kalenderår (max 2 år).  

 

Ärendebeskrivning 

 

2016-03-03 tecknades ett köpebrev för fastigheten Vibyn 1:39 i 

Frövi. 

 

Eftersom detta ärende har dragit ut på tiden och att det inte finns 

någon kö till denna tomt, så föreslår förvaltningen en förlängning av 

uppförande av permanentboende på fastigheten Viby 1:39 i Frövi. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår Tillväxtutskottet besluta 

1. Att förlänga tiden för uppförande av bostadshus på aktuell 

fastighet till 2021-06-01. 

2. Skulle den försålda fastigheten inte vara bebyggd med ett 

permanentboende detta datum, utgår ett vite på 200 000 kr 

för varje nytt påbörjat kalenderår (max 2 år).  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Näringslivschef 

 

För kännedom: 

Fastighetsägarna 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §84/18   Dnr: AKK2016/278 

 

Återrapport från arbetsgruppen för kulturpolitiskt 

program i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Underlag ska presenteras för tillväxtutskottet i augusti 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Gruppledare för arbetsgruppen för det kulturpolitiska programmet 

Daniel Andersson (S) informerar tillväxtutskottet om pågående 

arbete. Gruppen har kommit långt i arbetet tillsammans med 

representant från kulturenheten. Programmet kommer dock inte vara 

färdigt inom given tidsplan. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen och att underlag ska presenteras för 

tillväxtutskottet i augusti 2018. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Arbetsgruppen för kulturpolitiskt program 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §85/18   Dnr: KS 2017/97 

 

Återrapport från arbetsgruppen för kommunala 

servicenivåer 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Jan Hansson (M) från arbetsgruppen för kommunala servicenivåer 

ger tillväxtutskottet en lägesrapport och arbetsgruppens arbete 

hittills.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §86/18   Dnr: AKK2015/403 

 

Frövi verksamhetsområde  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att: 

 

1. uppdra till tillväxtförvaltningen att redovisa en plan för 

genomförande av etapp 2 och 3 avseende åtgärder, 

genomförande och kostnader, 

2. uppdra till tillväxtförvaltningen att utreda alternativ för 

ägarskap och drift av järnvägsspår inom 

verksamhetsområdet, 

3. uppdra till kommundirektören att redovisa kostnad för 

kommunalt övertagande av markområdet, 

4. uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 

utarbeta förslag till verksamhetsområden för vatten och 

avlopp, inom det nya detaljplanerade verksamhetsområdet i 

Frövi, 

5. uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet att kostnadsberäkna 

driften av de blivande kommunala vägarna uppdelat på 

huvudvägar och ev tillkommande stickvägar inom 

verksamhetsområdet samt 

6. uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna förslag 

på prissättning av mark för försäljning, för fastställande i 

kommun-fullmäktige. Priset kan antingen vara ett markpris 

per kvm eller ett pris per kvm som utöver marken även 

inkluderar anslutningsavgift för VA. 

7. Samtliga uppdrag ska redovisas för tillväxtutskottet i mars 

2019 i samband med att detaljplanen förväntas vinna laga 

kraft. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Investeringsprojektet i Frövi har varit uppe i tillväxtutskottet vid 

flertalet tillfällen. Projektet syftar till att möjliggöra 

företagsetableringar med närhet till lagerdrift och omlastning till 

järnväg.  

Projektet är uppdelat i flera etapper.  

Etapp 1 för Frövi verksamhetsområde är beslutad och påbörjad i 

linje med tagen investeringsbudget och kommer att vara färdigställd 

hösten 2018.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Arbetet med etapp 1 i Frövi verksamhetsområde inklusive arbeten 

som är relaterade till ombyggnaden av Frövi bangård genomförs 

inom ramen för lagakraftvunnen detaljplan.  

Planeringen och den fortsatta etableringen (etapp 2 och 3) av Frövi 

verksamhetsområde medför i dagsläget stora investeringar för 

kommunen, med dessa investeringar följer även stora risker såväl 

som möjligheter. 

 

Av den anledningen är det av största vikt att dessa risker och 

möjligheter analyseras enligt beslutsförslag. 

 

Vidare bör inte kommunen ta beslut om en fortsättning av Frövi 

verksamhetsområde innan detaljplanen för verksamhetsområde har 

vunnit lagakraft d.v.s. tidigast mars 2019.  

 

Projektering av hela industriområdet är påbörjat för att kunna 

identifiera och uppskatta kostnader och därmed beräkna budget för 

projektet. Detta är påbörjat innan detaljplanen har vunnit lagakraft 

vilket gör att eventuella extra kostnader i form av ytterligare 

projektering kan uppstå, men de kan även inkluderas i eventuella 

totalentreprenader. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 

1. tillväxtutskottet beslutar att uppdra till tillväxtförvaltningen 

att redovisa en plan för genomförande av etapp 2 och 3 

avseende åtgärder, genomförande och kostnader, 

2. uppdra till tillväxtförvaltningen att utreda alternativ för 

ägarskap och drift av järnvägsspår inom 

verksamhetsområdet, 

3. uppdra till kommundirektören att redovisa kostnad för 

kommunalt övertagande av markområdet, 

4. uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 

utarbeta förslag till verksamhetsområden för vatten och 

avlopp, inom det nya detaljplanerade verksamhetsområdet i 

Frövi, 

5. uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet att kostnadsberäkna 

driften av de blivande kommunala vägarna uppdelat på 

huvudvägar och ev tillkommande stickvägar inom 

verksamhetsområdet samt 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

6. uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna förslag 

på prissättning av mark för försäljning, för fastställande i 

kommun-fullmäktige. Priset kan antingen vara ett markpris 

per kvm eller ett pris per kvm som utöver marken även 

inkluderar anslutningsavgift för VA. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att samtliga uppdrag ska 

redovisas i mars 2019 i samband med att detaljplanen förväntas 

vinna laga kraft. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner 

att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Tillväxtförvaltningen 

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §87/18   Dnr: KS 2018/179 

 

Fördelning av bidrag till studieförbund 2018 
 

Beslut 

 

• Tillväxtutskottet fastställer bidragen för 2018 till 

studieförbunden enligt förslaget på totalt 525 000 kronor. 

• Tillväxtutskottet fastställer bidraget för 2018 till SISU 

Idrottsutbildarna på 75 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Det totala bidraget till studieförbunden och SISU Idrottsutbildarna 

för 2018 är 600 000 kronor.  

 

Fördelningen blir 525 000 kronor att fördela mellan studieförbunden 

och 75 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna. 

 

Fördelningen av bidragen till studieförbunden är fastställd av Örebro 

Bildningsförbund enligt reglerna för bidrag till studieförbund som är 

fastställda av Lindesberg kommun. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. fastställa bidragen för 2018 till studieförbunden enligt 

förslaget på totalt 525 000 kronor. 

2. fastställa bidraget för 2018 till SISU Idrottsutbildarna på 

75 000 kronor. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §88/18   Dnr: KS 2018/38 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis 

fysisk träning för äldre 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

 

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 26 januari 2018 med en motion 

där hon föreslår att Lindesbergs kommuns invånare över 60 år får en 

inbjudan till att börja träna under ledning av kunnig personal. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Motionen remitterades den 13 mars 2018 till tillväxtutskottet för 

yttrande. 

 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 4 juni 2018 2018 med 

yttrande där det framkommer att det inte finns någon studie som 

visar att ett ensidigt ökat utbud av olika motionsformer också lockar 

den grupp som är i störst behov av fysisk aktivitet att börja 

motionera. Den absolut vanligaste formen av motion för äldre och 

pensionärer är egenmotion i form av promenader, cykling, simning, 

allmän fysisk aktivitet mer mera. Aktiviteter som oftast inte utövas i 

grupp. Ett utökat utbud av olika motionsformer lockar främst de som 

redan är aktiva i någon annan motionsform. 

 

Intentionerna i förslaget är i grunden bra men metoden för att nå ett 

gott resultat är inte rimlig att genomföra. Kommunen kan inte 

ensidigt tillhandahålla ett utbud av aktiviteter som motionären 

önskar. Det gäller såväl brist på ekonomiska som personella 

resurser. Kommunen är geografiskt stor och för att nå alla i 

målgruppen krävs stora insatser. 

 

För att nå rätt målgrupp och personer med svag hälsa måste det ske 

ett förbättrat samarbete mellan sjukvården, föreningslivet, 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

organisationer som arbetar med folkhälsa och kommunen. 

Kommunen kan stödja föreningar som bedriver eller vill bedriva 

verksamhet riktat mot målgruppen. Kommunen kan förbättra 

motionsinsatserna inom äldreomsorgen. Dessutom kan kommunen 

öka förutsättningarna för egenmotion genom att förbättra gångvägar, 

cykelbanor, motionsspår och andra anläggningar där äldre kan utöva 

sin motion. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår Tillväxtutskottet/Kommunstyrelsen besluta 

1. Att besvara motionen med denna skrivelse. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att motionen ska avslås. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att 

tillväxtutskottet beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §89/18   Dnr: KS 2018/67 

 

Svar på medborgarförslag om hyresreducering för 

hyra av gymnastiksal för Storå Gymnastikförening 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens 

tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 30 januari 

2018 att Storå gymnastikförening ska få hyresreducering för hyra av 

gymnastiksalen i Storå. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 13 mars 2018 till 

tillväxtutskottet för yttrande. 

 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 11 maj 2018 med 

yttrande där det framkommer att Storå GF på inget sätt är unika utan 

bedriver verksamhet på samma grunder och villkor som de flesta 

föreningar i kommunen. Alla föreningar som bedriver fysisk 

aktivitet gör en insats för folkhälsan och samtliga föreningar har en 

stor social betydelse. 

 

Hyran för gymnastiksalar per timme i kommunen är 

 

Föreningsverksamhet ungdom (upp till 20 år) 25 kr 

Föreningsverksamhet vuxen (över 20 år)  75 kr 

Privatpersoner   100 kr 

Företag    125 kr 

 

Hyran för gymnastiksalar sänktes inför säsongen 2016/2017. 

 

Lindesbergs kommun kan enligt likhetsprincipen inte ge en enskild 

förening någon hyresreduktion utan måste behandla alla hyrestagare 

lika. Därför kan inte Storå GF få någon reducering av hyran. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta 

1. besvara medborgarförslaget med fritidskonsulentens 

tjänsteskrivelse daterad 2018-05-11. 

 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §90/18   Dnr: KS 2018/167 

 

Svar på medborgarförslag om att bygga ett utegym i 

Frövi 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

Medborgarförslaget besvaras med tjänsteskrivelse från 

fritidskonsulenten daterad den 31 maj 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 16 april 

2018 att det skapas ett utegym i Frövi. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 16 maj 2018 till 

tillväxtutskottet för yttrande. 

 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 31 maj 2018 med 

yttrande där det framkommer att Lindesbergs kommun i dagsläget 

har uppfört 3 utomhusgym. I Lindesberg, Fellingsbro och det 

senaste i Guldsmedshyttan/Storå. 

 

Nästa utegym som kommer att byggas i kommunen ska vara placerat 

i Frövi. Beställning och byggnation kommer att ske så fort det finns 

ekonomiska förutsättningar. Förhoppningsvis är det under 2019. 

 

Lindesbergs kommun kommer ta kontakt med föreningslivet i Frövi 

för att diskutera placering och typ av utomhusgym. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta 

1. besvara medborgarförslaget med fritidskonsulentens 

skrivelse daterad 2018-05-31. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §91/18   Dnr: KS 2017/265 

 

Plan för gestaltning av det offentliga rummet i 

Lindesbergs kommun 2019–2022 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 

kommun 2019–2022 antas. 

2. Enprocentsregeln gäller i Lindesbergs kommun, dock med 

maxbeloppet 1 000 000 kronor. 

3. I ägardirektiven till de kommunala bolagen läggs till att 

enprocentsregeln följs av dem, dock med maxbeloppet 

1 000 000 kronor.  

4. En övergripande samverkansgrupp skapas rörande det 

offentliga rummet. Representanterna specificeras i plan för 

gestaltning av det offentliga rummet. Gruppen arbetar på 

uppdrag av verksamhetsansvarig nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Att ha en plan för gestaltning av det offentliga rummet är viktigt för 

att stärka kommunens identitet och varumärke. Det offentliga 

rummet utgörs av bebyggelsen ute samt inomhus där allmänheten 

har tillträde. Dit räknas gator, torg och parker samt utrymmen i 

allmänna lokaler och lokaler för skola, vård och omsorg. De 

politiska församlingarna i kommunerna har det yttersta ansvaret för 

de offentliga rummen. Planen ska lyfta fram konstens betydelse i det 

offentliga rummet. Lindesbergs kommuns tidigare bild- och 

formstrateg var fastslagen 2013-09-12 av den dåvarande kultur- och 

fritidsnämnden.  

 

I den nya planen ingår fyra delar; en inriktning då det gäller den 

offentliga konsten, resonemang kring enprocentsregeln, en 

samverkansgrupp kring det offentliga rummet samt resonemang 

kring begreppet den offentliga konsten. Det finns också riktlinjer 

kopplade till planen. 

 

Syftet med planen är att tydliggöra hur Lindesbergs kommun vill 

arbeta med konsten i det offentliga rummet. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Planen har tidigare kallats bild- och formstrategi för Lindesbergs 

kommun. Dokumentet ska dock fungera som en plan och har en 

bredare uppgift att fylla än endast bild och formområdena.  

 

Förslaget till plan har skickats på remiss till Fastigheter i Linde AB 

och Samhällsbyggnad Bergslagen. Deras svar har vägs in i den nya 

planen som också efter detta har beretts i Lindesbergs kommuns 

ledningsgrupp. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

1. Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 

kommun 2018–2021 antas. 

2. Enprocentsregeln gäller i Lindesbergs kommun, dock med 

maxbeloppet 1 000 000 kronor. 

3. I ägardirektiven till de kommunala bolagen läggs till att 

enprocentsregeln följs av dem, dock med maxbeloppet 

1 000 000 kronor.  

4. En övergripande samverkansgrupp skapas rörande det 

offentliga rummet. Representanterna specificeras i plan för 

gestaltning av det offentliga rummet. Gruppen arbetar på 

uppdrag av verksamhetsansvarig nämnd. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med ändringen att 

planen ska gälla 2019 – 2022.  

 

Jonas Kleber (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner 

att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) ändringsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §92/18    

 

Information om sökta medel för stärkta bibliotek 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kulturchef Kristina Öster informerade om kulturenhetens ansökan 

till statsbidraget Stärkta bibliotek. Projektansökan heter Solidariskt 

fördelad biblioteksverksamhet och handlar bland annat om 

uppsökande verksamhet för barn och unga. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §93/18   Dnr: KS 2017/264 

 

Information om projekt All In  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar informerar 

tillväxtutskottet om projekt All in tillsammans med enhetschef för 

individ och familj, Ingrid Öhrling. 

 

15 personer ska vara i projektet och samtliga ska komma från 

försörjningsstöd, 40 % av deltagarna ska vara kvinnor under en 

tvåårsperiod. 

 

Just nu är det 7 personer inom projektet ensamstående vuxna, 8 

personer har familj, 5 personer är utlandsfödda. 10 av dessa personer 

är män och 5 av dessa personer är kvinnor. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §94/18   Dnr: KS 2018/211 

 

Information om ferie 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Tobias Skogdalen från arbetsmarknadsenheten informerar 

tillväxtutskottet om läget inför feriearbete 2018. 

 

Handledarutbildning har skett under våren och avtal har skrivits med 

de ungdomar som ska arbeta under sommaren. 

 

323 ungdomar sökte via ferieplatsen.se. 185 kommunala och 115 

föreningsplatser erbjuds sommaren 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §95/18   Dnr: KS 2018/127 

 

Månadsuppföljning för tillväxtutskottet maj 2018  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade den 7 juni 2018 månadsuppföljning 

för tillväxtutskottet för maj 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §96/18   Dnr: KS 2018/244 

 

Omdisponering av budget för ferie och färdtjänstresor 
 

Beslut 

 

Ärendet återremitteras till ekonomienheten för att ta fram faktiska 

kostnader för socialförvaltningen för att jämföra som ska redovisas 

för tillväxtutskottet i augusti 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I Lindesbergs kommun har det varit ett politiskt önskemål att 

erbjuda så många ungdomar som möjligt en ferieplats under 

sommaren. Inför 2018 är 300 ungdomar som är erbjudna ferieplats. 

Grundbudget år 2018 är 1 300 000, då saknas 500 000 i budget för 

att täcka upp till 300 platser. 

 

Kommunen kommer att få 246 000 i bidrag från arbetsförmedlingen 

Nettobudget för ferie år 2018 bör räcka med 1 600 000, utifrån 

antalet tilldelade ferieplatser. 

Nettoutfallet år 2017 blev 1 700 000 för 338 stycken ferieplatser. 

 

Socialförvaltningen har gjort en förändring gällande resor till 

dagligverksamhet som innebär att antalet färdtjänstresor har ökat 

from mars månad 2018.  Därav finns ett behov av en utökning av 

budgetram med ca 700 000 för år 2018 och framåt utifrån det 

underlag som finns idag. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att omdisponera budget för ferie, 1 Mnkr från 

kommunstyrelsen till tillväxtförvaltningen. Fördelat 300 000 kronor 

till ferie och 700 000 till färdtjänstresor. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska 

återremitteras till ekonomienheten för att ta fram faktiska kostnader 

för socialförvaltningen för att jämföra som ska redovisas för 

tillväxtutskottet i augusti 2018. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §97/18 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 

 

2018-04-20 Överenskommelse om ferie- sommarjobb 

2018 Dnr KS 2018/211 

  

 

 

2018-05-24 Svar på frågor från Synskadades Riksförbund 

om färdtjänst och syn- och hörselinstruktörer Dnr  

  

 

 

 

 


