
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:00 

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Catrine Pernros Eriksson, rektor vuxenutbildningen §67 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef §67–69 
Sofie Sälle, ekonom §67 
Kristina Öster, kulturchef §67 
Håkan Blaxmo, trafikingenjör §71 
Jonathan Pedersén, planarkitekt §73 
Maria Fossen, fastighetschef FALAB/LIBO 
John Omoomian (S), ersättare som ej tjänstgör 
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör 
Ulf Axelsson (V), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
 

Utses att 

justera 
Nafih Mawlod (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten fredag den 13 september 2019 kl. 12.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 
 
 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
67 - 73 

 
Ordförande 
 
 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nafih Mawlod 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-09-10 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§67/19 Mål och budget 2020–2022 - tillväxtförvaltningen 
  
§68/19 Presentation Charlotte Lindström, ny infrastrukturansvarig 
  
§69/19 Rastplats vid mellersta infarten i Lindesberg Riksväg 50  
  
§70/19 Svar på motion om hållbar konsumtion 
  
§71/19 Föreskrifter för väg 68 Örebro län 
  
§72/19 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 
  
§73/19 Begäran in om yttrande över planbesked för Bågen 1 

Lindesberg 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §67/19   Dnr: KS 2019/138 
 
Mål och budget 2020–2022 - tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

   
Tillväxtsförvaltningens ledningsgrupp informerar 
tillväxtutskottet om förvaltningens verksamheter. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
tackar för informationen. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §68/19   Dnr:  
 
Presentation Charlotte Lindström, ny 

infrastrukturansvarig 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet hälsar infrastrukturansvarig välkommen 
 
Ärendebeskrivning 

 

Charlotte Lindström, ny infrastrukturansvarig i Lindesbergs 
kommun, presenterar sig för tillväxtutskottet 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §69/19   Dnr: KS 2019/52 
 
Rastplats vid mellersta infarten i Lindesberg Riksväg 

50  
 

Beslut 

 

Ärendet utgår. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §70/19   Dnr: KS 2018/441 
 
Svar på motion om hållbar konsumtion 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

• Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från 
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en 
motion att Lindesbergs kommun, tillsammans med andra 
aktörer, ska anordna en mässa om återanvändning och second 
hand. 
 
Hållbarhet är en samhällsaktuell och viktig fråga och 
Lindesbergs kommun arbetar med social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet på olika sätt inom olika delar i 
organisationen. Lindesbergs kommun arrangerar sällan egna 
mässor och då i syfte att marknadsföra kommunen för specifika 
målgrupper (ex. gymnasiemässa, seniormässa).  Att anordna en 
mässa kräver både personella och ekonomiska resurser, vilket 
inte finns avsatt i tillväxtförvaltningens budget. Däremot finns 
möjligheter att bidra med praktisk hjälp om någon annan aktör 
skulle vilja arrangera en liknande mässa. 
Arbetsmarknadsenheten har idag samverkan med samtliga i 
motionen nämnda aktörer genom bland annat praktikplatser 
och arbetsträning. 
 
Tillväxtförvaltningen uppmuntrar gärna föreningslivet och 
ideella organisationer till liknande initiativ och inom 
förvaltningens verksamheter finns målgrupper både inom 
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen som skulle 
kunna vara aktuella vid ett liknande arrangemang om så skulle 
önskas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från 
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §71/19   Dnr: KS 2019/208 
 
Föreskrifter för väg 68 Örebro län 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Remissen besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Remiss om förslag till ny föreskrift för väg 68 samt upphörande 
av Vägverkets föreskrift (VVFS 2007:132) har inkommit till 
Lindesbergs kommun. Trafikverket föreslår en 
hastighetssänkning från 90 km/h till 80 km/h för delsträckan 
mellan Väg 860 Lindesberg och Västmanlands län. Längden på 
sträckan är 25,85 km lång och trafikmängden beräknas, år 2025, 
vara ca 3300 fordon per dygn.  

 
Trafikverket är väghållare för det aktuella vägavsnittet men 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har beretts möjlighet 
att yttra sig i ärendet.  

 
En konsekvens av beslutet är att hastighetssänkningen bidrar till 
försämrad framkomlighet för fordonstrafiken. Väg 68 har en 
viktig funktion i transportsystemet i Bergslagen och ingår som 
en del i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) och 
framkomligheten för i första hand godstrafiken måste beaktas 
för att främja näringsliv och utveckling i regionen. Den 
föreslagna hastighetsminskningen på sträcken borde inte 
innebära någon tidsförlust för den godstrafiken då högsta 
tillåtna hastighet för lastbilar är 80 km/h. Den marginella 
tidsförlusten hastighetssänkningen innebär för person- och 
busstrafik på aktuell vägsträcka borde anses vara försumbar då 
förslaget bidrar till en säkrare väg och minskade utsläpp.  

 
Vi anser att vägens funktion bör upprätthållas och Förbundet är 
av den uppfattningen att en hastighetssänkning är berättigad för 
att säkerställa en säker och trygg miljö på väg 68.  
 
Förbundet anser att förslaget väl stämmer överens med 
nollvisionen som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Remissen besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att hastigheten på sträckan 
fortsätter vara 90 km/h. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag 
mot Pär-Ove Lindqvist (M) förslag och finner att tillväxtutskottet 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja. De som röstar 
för Pär-Ove Lindqvist (M) förslag röstar nej. 
 
Omröstningen utföll med 4 ja och 3 nej. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) finner därmed att 
tillväxtutskottet beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande lägger sin röst sist 

 

 

 Förvaltningens förslag: JA 
Pär-Ove Lindqvist förslag: NEJ 

Namn Närv Ja Nej Avstår 

Nafih Mawlod   X   

Jonas Kleber, vice ordf.  X   

Fredrik Vessling   X   

Pär-Ove Lindqvist   X  

Jan Hansson   X  

Jari Mehtäläinen   X  

Irja Gustavsson, ordf  X   

 

_____ 

 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Trafikverket Region Öst 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §72/19   Dnr: KS 2019/180 
 
Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och skickar ärendet 
vidare för beslut i kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har 
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen. 
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med 
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata 
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas 
utformning. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 4 juni 2019 (TU §55/19) att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
 
1. Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i 

Lindesbergs kommun.  
2. I samband med att riktlinje för markanvisning och 

exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för 
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS 
§83 2015)  

3. Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja   
arbetet med värdering av kommunens mark.  

 
Mark- och exploateringsingenjör redogör för arbetet med 
värdering av kommunens mark vid tillväxtutskottets 
sammanträde den 10 september 2019. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
tackar för informationen och skickar ärendet vidare för beslut i 
kommunstyrelsen. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-09-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §73/19   Dnr: KS 2019/210 
 
Begäran in om yttrande över planbesked för Bågen 1 

Lindesberg 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet ger ett negativt planbesked med anledning av 
att man vill arbeta fram hur utveckling och förtätning av staden 
ska se ut, med hänvisning till planprogrammet.  
 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att arbeta fram 
ett förslag på hur en sådan process ska se ut. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från 
Lindesbergs Fastigheter Småhus AB inkommit en ansökan om 
planbesked avseende ändring av detaljplan.  
 
Lindesbergs Fastigheter Småhus AB vill genomföra en 
byggnation av bostadshus på befintlig fastighet. Det är endast 
möjligt att genomföra om fastigheten styckas av eftersom att 
byggnationen då har stöd i detaljplanen. En avstyckning är 
däremot inte möjlig så länge det finns en tomtindelning 
(fastighetsindelningsbestämmelse) på fastigheten och därför 
ansöks nu om att upphäva gällande tomtindelning. Ett 
upphävande av tomtindelning kan ske genom en ändring av 
gällande detaljplan. 

 
Tillväxtutskottet återremitterade (TU §59/19) ärendet för att få 
en återkoppling kring vilka planer som finns för området. 
Representant från LIBO ska bjudas in till tillväxtutskottets 
sammanträde den 10 september 2019. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ger 
ett negativt planbesked med anledning av att man vill arbeta 
fram hur utveckling och förtätning av staden ska se ut, med 
hänvisning till planprogrammet. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att arbeta fram ett förslag på hur 
en sådan process ska se ut. 
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_____ 

 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 

 


