
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-01-16  

 

 
 
 
 

Plats och tid: 
 

Lindasalen, brandstationen, kl. 9:00-12:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande § 1-7 
Jonas Kleber (C), ordförande § 8-11 
Jonas Bernström (S) 
Dan Walterson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) § 1-7 
Jan Hansson (M) 
Virosa Viberg (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 
 
 
Övriga 
deltagare: 

Ingrid Åberg (KD) för Pär-Ove Lindqvist (M) § 8-11 
 
 
Helena Randefelt, kommunsekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Catrine Pernros-Eriksson, enhetschef utbildningsenheten § 1-3 
Anne Resare, utvecklingssamordnare § 4-6 
Anette Persson, ekonomienheten § 4-6 
Christer Lenke, kommunchef § 7-8 
Frida Nilsson, fysisk planerare § 10 
Daniel Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör 
Kristine Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör 
Ingrid Åberg (KD), ersättare som inte tjänstgör § 1-7 
Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör 
Mats Seijboldt (SD), ersättare som inte tjänstgör 

  
Utses att justera Jan Hansson (M) med Dan Walterson (S) som ersättare 

 
Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten, fredag den 19 januari 2018 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
1 - 11 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________
_ 
Irja Gustavsson § 1-7      Jonas Kleber § 8-11 

 
Justerare 

 
____________________________________________________
_ 
Jan Hansson 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-01-16 

Anslaget sätts upp 2018-01-22 Anslaget tas ned 2018-02-13   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Ärendeförteckning 
 

§1/18 Redovisning av extratjänster 
  
§2/18 Redovisning av statistik på in- och utflödet på utbildningsenheten 

december 2017 
  
§3/18 Information om vuxenutbildning 2018 
  
§4/18 Uppdragsavtal för lokal servicepunkt i Ramsberg 
  
§5/18 Uppdragsavtal för lokal servicepunkt i Vedevåg 
  
§6/18 Ansökan om projektstöd Ramprogram för funktionella områden - 

Ramsberg en bygd i Bergslagen 2018 
  
§7/18 Medlemskap i Håll Sverige Rent 
  
§8/18 Genomförande av en trafik- och bullerundersökning inför start av 

Storå omlastningsterminal 2018 
  
§9/18 Yttrande över planbesked för fastigheterna Rosen 1, Rosen 2 och 

Rudan 11, Lindesbergs kommun 
  
§10/18 Lägesrapport om bryggprogrammet i Lindesbergs kommun  
  
§11/18 Meddelanden 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §1/18   Dnr: KS 2017/455 
 
Redovisning av extratjänster 

Beslut 
 
Ärendet utgår. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtutskottet har bett förvaltningen om kontinuerlig redovisning av 
extratjänster. 

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §2/18   Dnr: KS 2017/456 
 
Redovisning av statistik på in- och utflödet på 
utbildningsenheten december 2017 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtutskottet har bett förvaltningen om kontinuerlig redovisning av 
in- och utflödet på arbetsmarknadsenheten och utbildningsenheten. 
 
Enhetschef på utbildningsenheten, Catrine Pernros-Eriksson informerar 
utskottet om att under december 2017 var 173 personer inskrivna på 
SFI (svenska för invandrare) och 105 personer stod i kö för att börja. 
 
Redovisningen från arbetsmarknadsenheten utgår på sammanträdet i 
januari 2018. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §3/18    
 
Information om vuxenutbildning 2018 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Enhetschef för utbildningsenheten Catrine Pernros-Eriksson informerar 
tillväxtutskottet om vuxenutbildning år 2018.  
 
 
  
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §4/18   Dnr: KS 2018/9 
 
Uppdragsavtal för lokal servicepunkt i Ramsberg 

Beslut 
 

 Ramsberg en bygd i Bergslagens erbjudande om 
uppdragsersättnings avtal för 2018 med 45 000 kronor bifalls 
under förutsättning att uppdragsavtalet följs. 

 Redovisning ska var inlämnad senast 2018-05-31 för att få 
utbetalning i juni månad 2018. 

 Ansökan sker varje år och beslut fattas under förutsättning att 
medel avsätts till ramprogrammet för lokal utveckling 

Ärendebeskrivning 
 
Beredningsgruppen för lokal utveckling har under 2015–2016 arbetat 
med projektet Ramsberg en bygd i Bergslagen. Beredningsgruppen 
har tagit fram ett förslag till kommunen som innefattar ett 
uppdragersättningsavtal för att skapa en lokal servicepunkt.  
 
Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa uppdrag, 
exempelvis bokcafé och medborgardialog, för kommunens räkning och 
för det erhålls en uppdragsersättning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Ramsberg en bygd i Bergslagens erbjudande om 
uppdragsersättnings avtal för 2018 med 45 000 kronor bifalls 
under förutsättning att uppdragsavtalet följs. 

 Redovisning ska var inlämnad senast 2018-05-31 för att få 
utbetalning i juni månad 2018. 

 Ansökan sker varje år och beslut fattas under förutsättning att 
medel avsätts till ramprogrammet för lokal utveckling 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
Meddelas för kännedom: 
Ramsberg en bygd i Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §5/18   Dnr: KS 2018/8 
 
Uppdragsavtal för lokal servicepunkt i Vedevåg 

Beslut 
 

 Vedevågsvisionens ekonomiska förening och Kvarnbacka livs 
beviljas 60 000 kronor under förutsättning att uppdragsavtalet 
följs. 

 Redovisning ska var inlämnad senast 2018-10-31 för att få 
utbetalning i november månad 2018. 

 Ansökan sker varje år och beslut fattas under förutsättning att 
medel avsätts till ramprogrammet för lokal utveckling 

Ärendebeskrivning 
 
Beredningsgruppen för lokal utveckling har under 2015–2016 arbetat 
med servicepunkt i Vedevåg. Beredningsgruppen har tagit fram ett 
förslag till kommunen som innefattar ett uppdragersättningsavtal för 
att skapa en lokal servicepunkt.  
 
Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa uppdrag, 
exempelvis bokcafé och medborgardialog för kommunens räkning och 
för det erhålls en uppdragsersättning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Vedevågsvisionens ekonomiska förening och Kvarnbacka livs 
beviljas 60 000 kronor under förutsättning att uppdragsavtalet 
följs. 

 Redovisning ska var inlämnad senast 2018-10-31 för att få 
utbetalning i november månad 2018. 

 Ansökan sker varje år och beslut fattas under förutsättning att 
medel avsätts till ramprogrammet för lokal utveckling 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
Meddelas för kännedom: 
Vedevågsvisionen 
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2018-01-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §6/18   Dnr: KS 2018/11 
 
Ansökan om projektstöd Ramprogram för funktionella 
områden - Ramsberg en bygd i Bergslagen 2018 

Beslut 
 
Ramsberg en bygd i Bergslagens beviljas 30 000 kronor för projekt 
Funktionella områden.  

Ärendebeskrivning 
 
Föreningen Ramsberg en bygd i Bergslagen ska driva ett kulturcentrum 
i förhyrda lokaler i Prästgården i Ramsberg, där kultur och möten ska 
vara navet i verksamheten med en caféhörna som ger möjlighet till 
social samvaro och en mötesplats för alla. Tidskrifter och sällskapsspel 
ska finnas. Det kommer att finnas en bokavdelning med vuxen-, 
ungdom- och barnböcker som man kan låna. Även talskivor kommer att 
finnas. 
 
Förutom de uppdrag som kommunen beviljat ersättning för kommer det 
att ske andra evenemang. Exempelvis bokbytardagar, planbytardagar, 
konstutställningar, föreläsningar, hantverksdagar och musikstunder är 
några tänkta evenemang. 
 
Inbjudan kommer att ske till olika studieförbund/föreningar som vill 
anordna studiecirklar och kurser. 
För att kunna förverkliga planerna på ett attraktivt kulturcentrum som 
besökare gärna vill komma till så finns behov av bidrag till inventarier 
och annat som gör att miljön blir funktionell och välkomnande. 
 
Ramsberg en bygd i Bergslagen har ansökt om totalt 87 800 kronor.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att ge bifall till förskott till Ramsberg en bygd i Bergslagen för projekt 
Funktionella områden med 30 000 kronor.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Ramsberg en bygd i 
Bergslagens ska beviljas 30 000 kronor för projekt Funktionella 
områden. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
tillväxtutskottet har beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
Meddelas för kännedom: 
Ramsberg en bygd i Bergslagen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §7/18   Dnr: KS 2017/449 
 
Medlemskap Håll Sverige Rent 

Beslut 
 

 Tillväxtutskottet beslutar enligt delegation att söka enskilt 
medlemskap i organisationen Håll Sverige rent. 

 Årskostnaden på 9 500 kronor belastar tillväxtförvaltningen.  
 Det strategiska arbetet mot nedskräpning inom kommunen hålls 

samman av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförbundet har i remiss den 11 november 2017 
ombett länets norra kommuner att inkomma med synpunkter på 
förslaget att kommunerna ska ansluta sig till organisationen Håll 
Sverige rent. 
 
Förbundet ser en ökning av nedskräpning och ett medlemskap innebär 
att förbundet kan använda det stöd och de verktyg som organisationen 
Håll Sverige rent tillhandahåller i sitt arbete för att minska 
nedskräpningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Tillväxtutskottet beslutar enligt delegation att söka enskilt 
medlemskap i organisationen Håll Sverige rent. 

 Årskostnaden på 9 500 kronor belastar tillväxtförvaltningen.  
 Det strategiska arbetet mot nedskräpning inom kommunen hålls 

samman av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Virosa Viberg (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
tillväxtutskottet har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. 
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Reservationer 
 
Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
förslag till beslut. 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunchef  
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §8/18   Dnr: KS 2017/313 
 
Genomförande av en trafik- och bullerundersökning 
inför start av Storå omlastningsterminal 2018 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet beslutar att anlita VAP för att genomföra en analys av 
vad start av omlastning av containrar kan innebära vid Storåterminalen 
samt vad en ökad lastbilstrafik genom Storå kan ha för konsekvenser. 

Ärendebeskrivning 
 
Under sommaren och hösten har Storåterminalen genomgått en ganska 
omfattande ombyggnation för att på sikt kunna fungera som en 
omlastningsterminal för containrar med mera. 
 
Ombyggnationen har bland annat inneburit förlängning av spår 4 som 
kommunen arrenderar av Trafikverket med 150 meter. Vidare har spår 
3 rustats så att det numera är 600 meter långt. Även skyddsväxeln har 
rustats och förlängts till 150 meter. Ombyggnationen kommer att 
innebära att ett tåg kan lastas samtidigt som ett kan parkeras på 
anläggningen- 
 
Utöver spårförbättringarna har även själva omlastningsytan både 
förstorats och förstärkts så att det kan bära för containerlyft med 
lastare. Yta för förvaring under kortare tid finns numera tillgängligt. 
 
För att börja trafikera med containertåg bör det undersökas vilka 
ljudnivåer som eventuellt kan bli aktuella såväl som vad en ökad 
lastbilstrafik genom Storå kan innebära. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtutskottet beslutar att anlita VAP för att genomföra en analys av 
vad start av omlastning av containrar kan innebära vid Storåterminalen 
samt vad en ökad lastbilstrafik genom Storå kan ha för konsekvenser. 
 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunchef  
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TU §9/18   Dnr: KS 2018/10 
 
Yttrande över planbesked för fastigheterna Rosen 1, 
Rosen 2 och Rudan 11, Lindesbergs kommun 

Beslut 
 
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till upphävande av 
tomtindelningarna/fastighetsindelningsbestämmelserna. 

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har fått en ansökan om 
planbesked från fastighetsägare till Rosen 1, Rosen 2, samt Rudan 11, 
Lindesbergs kommun. Fastighetsägaren vill genom tillägg till 
detaljplanen upphäva tomtindelningarna för fastigheterna. Syftet med 
planändringen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser för 
fastigheterna Rosen 1, Rosen 2 och Rudan 11 och på så sätt möjliggöra 
en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inkom den 4 januari 2018 
med begäran om yttrande till Lindesbergs kommun. Kommunchefen 
har i samråd med mark- och exploateringskonsult handlagt ärendet och 
anser att kommunen ska ställa sig positiv till att 
upphävande av tomtindelningarna/fastighetsindelningsbestämmelserna. 
 
Kommunens ställningstagande innefattar inte någon 
lämplighetsbedömning av eventuell förändrad fastighetsbildning. Sådan 
lämplighetsbedömning görs av Lantmäteriet i samband med 
lantmäteriförrättning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Lindesbergs kommun ställer sig positiv till upphävande av 
tomtindelningarna/fastighetsindelningsbestämmelserna. 

 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Kommunstyrelsen 
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TU §10/18   Dnr: AKK2016/338 
 
Lägesrapport om bryggprogrammet i Lindesbergs 
kommun  

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska vid utskottets 
sammanträde den 6 februari 2018 presentera två olika tidsplaner så 
utskottet kan ta beslut om vilken av dem de ska arbeta utifrån. 

Ärendebeskrivning 
 
Frida Nilsson från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen informerar 
utskottet om det fortsatta arbetet under året. Projektet är försenat och 
dialog går att ha tidigast i februari 2018. Annars är förslaget april 2018 
för att hinna ha dialog med barn och ungdomar. 
 
Efter dialogen behövs en tidsperiod på cirka 4 veckor för att 
sammanställa och eventuellt omarbeta material inför beslut i juni 2018. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka för 
informationen samt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vid 
utskottets sammanträde den 6 februari 2018 ska presentera två olika 
tidsplaner så utskottet kan ta beslut om vilken av dem de ska arbeta 
utifrån. 
 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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TU §11/18 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtutskottet : 
 
2017-08-30 Kolbotten och Färdväg i Torphyttan, 
arkeologisk utredning etapp 1 och 2 SAU rapport 2017:X Dnr 
AKK2016/442 

 
 
2017-12-22 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 december 2017 - Motion från Bo 
Carlqvist (L)  om ungdomsgård i Lindesberg Dnr KS 2017/112 

 
 
2017-11-07 Samhällsbyggnadsnämnden § 163 Detaljplan 
för del av Dalkarlshyttan 2:1 Dnr S-2016-350 samt lagakraft 
30 november 2017 Dnr AKK2015/496 

 
2017-11-16 Uppdragsbeskrivning detaljplan för 
Torphyttan 1:13 med flera Dnr S-2017-41 Dnr AKK2016/442 

 
 
 
 


