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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:30 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Jonas Kleber (C) 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) §155–163  

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 
Tjänstgörande 

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

Kristine Andersson (S) för Dan Walterson (S) §164–166 

 
Övriga deltagare: Ellinor Halldan, sekreterare 

Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

Helena Randefelt, utvecklingsstrateg  

Anton Johansson, praktikant kommunledningskontoret 

Kristine Andersson (S) ersättare som ej tjänstgör §155–163 

Ingrid Åberg (KD) ersättare som ej tjänstgör 

Inger Griberg (MP) ersättare som ej tjänstgör 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten §155–159 

Kenneth Niklasson, aktivitetsledare All-in §155 

Tobias Skogdalen, praktiksamordnare §156–157 

Ezekiel Akagbobi, arbetsmarknadshandläggare §155–158 

Mattias Molin, rektor SFI §160 

Catrine Pernros Eriksson, rektor vuxenutbildningen §160 

Simon Ljunggren, fysisk planerare §161–163 

Gunnar Jaxell, stabsekonom §161–163 

 

 
Utses att justera: Mats Seijboldt (SD) med Jonas Bernström (S) som ersättare. 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten onsdag den 12 december kl.15.00  

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 

Ellinor Halldan 

 

Paragraf 

 

155 - 166 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

 

Mats Seijboldt 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-12-04 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kanslienheten 

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

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§155/18 Projekt All In i Östra Mellansverige - Vi förändrar 

arbetsmarknaden 

  

§156/18 Redovisning av Feriejobb 2018 

  

§157/18 Redovisning av praktiksamordning 2018–2019 

  

§158/18 Redovisning av Extratjänster september-november 2018 

  

§159/18 Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

arbetsmarknadsenheten september-november 2018 

  

§160/18 Redovisning av statistik på in- och utflödet på utbildningsenheten 

för SFI 2018 

  

§161/18 Yttrande över ansökan om ändring av Detaljplan för Rockhammar 

1:3 för BillerudKorsnäs AB:s befintliga anläggning 

  

§162/18 Begäran om yttrande över Detaljplan för Bagaren 10 med flera i 

Lindesberg 

  

§163/18 Projektering av byggväg i Kullgatans förlängning söderut mot 

Kolsvavägen 

  

§164/18 Förslag till beslut om gruvinventering av Bergskraft AB 

  

§165/18 Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun 2019-2027  

  

§166/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §155/18   Dnr: KS 2017/264 

 

Projekt All In i Östra Mellansverige - Vi förändrar 

arbetsmarknaden 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar informerar 

tillväxtutskottet om projektet All In tillsammans med 

aktivitetsledare Kenneth Niklasson.  

 

Per november 2018 är 15 personer inskrivna i projektet, varav 8 

kvinnor och 7 män.   

 

Projektet har hittills lett till 5 personer i arbete och 1 person i studier. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §156/18   Dnr: KS 2018/211 

 

Redovisning av Feriejobb 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar och 

praktiksamordnare Tobias Skogdalen informerar tillväxtutskottet om 

feriejobb 2018.  

 

Inför perioden 2018 sökte 323 ungdomar ferieplats genom verktyget 

ferieplatsen.se. Av dessa blev 300 ungdomar erbjudna ferieplats. 

Övriga hade frivilligt dragit tillbaka sin ansökan. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §157/18   Dnr: KS 2018/51 

 

Redovisning av praktiksamordning 2018-2019 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar och 

praktiksamordnare Tobias Skogdalen redovisar 

praktiksamordningen för 2018–2019.  

 

Genom samordningsverktyget praktikplatsen.se har totalt 558 

praktikplatser erbjudits. Platserna har varit riktade till grundskolor, 

gymnasiet, yrkeshögskolan samt folkuniversitetet.  

 

Målsättningen inför är att vara klar med första perioderna under 

hösten 2019 innan april månad.  

 

Fortsatt arbete med att utbilda både arbetsplatser och 

utbildningsanordnare i verktyget. Detta för att minska sårbarheten i 

processen. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §158/18   Dnr: KS 2017/455 

 

Redovisning av Extratjänster september-november 

2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.   

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar och 

arbetsmarknadshandläggare Ezekiel Akagbobi informerar om 

Extratjänster september-november 2018.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §159/18   Dnr: KS 2018/43 

 

Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

arbetsmarknadsenheten september-november 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar redovisar 

statistiken på in- och utflödet på arbetsmarknadsenheten september-

november 2018. 

 

Totalt är det 355 ärenden, varav 145 kvinnor och 210 män. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §160/18   Dnr: KS 2018/44 

 

Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

utbildningsenheten för SFI 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.   

 

Ärendebeskrivning 

 

Mattias Molin, rektor på SFI och Catrine Pernros Eriksson, rektor 

vuxenutbildningen, redovisar statistik på in- och utflödet på 

utbildningsenheten för SFI 2018.  

 

Totalt är 184 personer inskrivna på svenska för invandrare (SFI) och 

60 personer på kö till att börja SFI. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §161/18   Dnr: KS 2018/474 

 

Yttrande över ansökan om ändring av Detaljplan för 

Rockhammar 1:3 för BillerudKorsnäs AB:s befintliga 

anläggning 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet ställer sig positiva till en utredning om en del av en 

detaljplanförändring.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har en ansökan om 

planbesked avseende ändring av detaljplan inkommit från 

representant för fastighetsägare till Rockhammar 1:3, Lindesbergs 

kommun. 
 

Ansökan avser ett begränsat område inom BillerudKorsnäs AB:s 

befintliga anläggning i Rockhammar. Sökande begär en ändring av 

byggnadshöjd inom befintlig detaljplan från 25 meter till 50 meter.   
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska ställa 

sig positiva till en utredning om en del av en detaljplanförändring.  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §162/18   Dnr: AKK2015/311 

 

Begäran om yttrande över Detaljplan för Bagaren 10 

med flera i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet ställer sig positiva till en detaljplanförändring. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har fått in en begäran om 

planbesked från Fastigheter i Linde AB (FALAB), i Lindesbergs 

kommun. FALAB vill genom en ändring av detaljplan upphäva den 

tomtindelning som hör till Bagaren 10, Bagaren 9 och Bagaren 8.   
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska ställa 

sig positiva till en detaljplanförändring.  

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §163/18   Dnr: KS 2018/472 

 

Projektering av byggväg i Kullgatans förlängning 

söderut mot Kolsvavägen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar  

• finansiera med 150 tkr ur kontot för mark- och 

exploateringskostnader för att genomföra en projektering av en 

byggväg i Kullgatans förlängning söderut mot Kolsvavägen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Från Trafikverket har kommunen erhållit information om att 

bangården i Lindesberg skall förstärkas emedan underlaget visat sig 

inte så stabilt som är önskvärt. När framförallt godståg passerar 

genom Lindesberg rör sig rälsen pga. att underlaget sviktar för 

tyngden. 

 

Trafikverket har därför en planerad ombyggnation inplanerad under 

juni-juli nästa år under vilken tågtrafiken kommer att vara helt 

avstängd under fem veckor. 

 

Man kommer att lyfta bort rälsen och gräva ur större delen av 

bangården till ett djup av ca 1,4 meter. 

 

Arbetet kommer att innebära att närmare 1000 lastbilstransporter ska 

forsla bort urgrävt material och i princip lika många ska leverera nytt 

material så att bärigheten och stabiliteten blir markant förbättrad. 

 

För att inte belasta Kristinavägen med omfattande lastbilstransporter 

under de fem veckorna som arbetet beräknas pågå finns en önskan 

från Trafikverket att man ska få anlägga en byggväg genom att 

förlänga Kullgatan söderut. Trafikverket avser att bekosta själva 

byggnationen av byggvägen, men förutsättningen är att kommunen 

projekterar vägen inklusive hur ledningar ska läggas/läggas om för 

att inte byggvägen måste rivas upp vid en eventuell tillskapande av 

en permanent väg på samma plats.  

 

Om kommunen i framtiden skulle finna att en förlängning av 

Kullgatan skulle underlätta trafiken i Lindesbergs tätort inklusive för 

gående och cyklister, framförallt i relationen Resecentrum, 

Vårdcentralen till Masugnen och områdena däromkring, så skulle 

man bara kunna bygga på med asfaltering, kantstenar med mera.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Den kommunala kostnaden för ett sådant projekt skulle i princip 

halveras om en riktig projektering genomförs innan den tillfälliga 

byggvägen anläggs. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 

Tillväxtförvaltningen föreslår därför att 150 tkr får ianspråktas, för 

genomförande av projektering för anläggande av en byggväg i 

Kullgatans förlängning, från kontot för mark- och 

exploateringskostnader i innevarande års budget. 

 

Åtgärden kommer att medföra att annan huvudman bekostar en 

byggväg som senare, om kommunala beslut om byggande av väg 

fattas, kan utvecklas till en permanent väg som kommer att förbinda 

Bangatan via Kullgatan till vägen mot Kolsva. 

 

Vidare skulle en sådan väg kunna bidra till att en framtida 

ombyggnation av Kristinavägens södra del kan göras utan att allt för 

stora trafikproblem skulle uppstå, förslagsvis genom att omdirigera 

all trafik förutom busstrafiken till östra sidan av järnvägen. 

 

Tidplanen för det här aktuella projektet är därför följande: 

• Beslut i TU att disponera 150 tkr från kontot för mark- och 

exploateringskostnader, 

• Projektering av ny väg (i första hand byggväg) att påbörjas under 

november – december 2018 

• Byggnation av Byggväg att påbörjas när tjälen går ur backen, 

troligtvis under mars-april, för att kunna färdigställa byggvägen till 

första juni 2019. 

I dagsläget är den kommunala kostnaden begränsad till 150 tkr för 

att genomföra projektering av byggvägen. Kostnaden att anlägga 

byggvägen kommer Trafikverket att svara för, eventuellt även 

projekteringskostnaden. 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 

• finansiera med 150 tkr ur kontot för mark- och 

exploateringskostnader för att genomföra en projektering av en 

byggväg i Kullgatans förlängning söderut mot Kolsvavägen. 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-12-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §164/18   Dnr: KS 2018/279 

 

Förslag till beslut om gruvinventering av Bergskraft 

AB 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet överlämnar den framtagna gruvinventeringen av 

Bergskraft AB till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att beakta 

vid framtida planarbete i gruvrika områden.  

 

Tillväxtutskottet uppdrar åt förvaltningschef att ta fram 

kostnadsförslag för riskbedömning utifrån prioritering A samt skolor 

inom 100m. Förslaget ska presenteras för tillväxtutskottet i mars 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

 

I samband med framtagande av Översiktsplan för Lindesbergs 

kommun beställdes en gruvinventering för kommunen från 

Bergskraft i Bergslagen AB. 
 

I Lindesbergs kommun finns ett stort antal gruvhål. I Sveriges 

geologiska undersöknings databas finns ca 300 stycken gruvor 

registrerade. Vid varje gruva finns det dock i realiteten betydligt fler 

gruvhål. I och med detta arbete har antalet registrerade gruvhål ökat och 

i Bergskrafts databas finns nu totalt 1118 gruvhål inom kommunens 

område.  

 

Rapporten redovisar resultat av en inventering baserad på 

omfattande arkivmaterial och hela studien har utförts utan fältbesök. 

I rapporten finns listor och kartor som visar och beskriver var alla i 

dag kända gruvhål i Lindesbergs kommun ligger samt deras relation 

till bebyggelse av olika slag.  
 

Tillväxtutskottet beslutade den 14 augusti 2018 att uppdra till 

förvaltningschefen att se över hur Lindesbergs kommun ska arbeta 

vidare med gruvinventeringen framöver. Återrapport ska ske till 

tillväxtutskottet i december 2018. 
 

Länsstyrelsen och polisen ansvarar för upprättande av stängsel och 

säkerheten runt gruvhålen, och inventeringen utgör en viktig 

kännedom för kommunen om var gruvhålen finns och är ett bra 

material inför kommande exploateringar kring kända gruvrika 

områden. 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Utredningen nämner fyra rekommendationer som kommunen på sikt 

kan arbeta vidare med utifrån vilka politiska prioriteringar som blir 

aktuella under kommande mandatperiod. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet överlämnar den framtagna gruvinventeringen av 

Bergskraft AB till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att beakta 

vid framtida planarbete i gruvrika områden.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår tillväxtutskottet att uppdra 

åt förvaltningschef att ta fram kostnadsförslag för riskbedömning 

utifrån prioritering A samt skolor inom 100m. Förslaget ska 

presenteras för tillväxtutskottet i mars 2019.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 

tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.  

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Förvaltningschef 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §165/18   Dnr: AKK2016/278 

 

Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun 

2019–2027  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att det kulturpolitiska programmet ska 

skickas ut på bred remissrunda till föreningar och övriga som önskar 

svara med sista svarsdatum den 22 februari 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns 

inriktning för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade 

områden med övergripande mål. Detta avspeglas sedan i 

verksamhetsplaner, handlingsplaner, budget med mera. 

 

Programmet ska bidra till att målen i Vision 2025 uppnås. 

 

Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska 

programmet är övergripande och ska genomsyra kommunens 

samtliga verksamheter. Programmet ska vara ett politisk antaget 

dokument som blir ett styrinstrument för hela Lindesbergs kommuns 

strategiska och löpande arbete med kulturfrågor. Programmet ska 

vara vägledande för kommunfullmäktige, nämnder och utskott, 

personal inom kommunens förvaltningar, externa 

samverkanspartners samt kommuninvånarna. Dessutom kan 

dokumentet inspirera och engagera föreningsliv, näringsliv samt 

besökare inom kulturs ansvarsområden. 

 

TU §136/18 Det kulturpolitiska programmet skickas på remiss till de 

politiska partierna samt till nämnderna med sista svarsdatum den 1 

december för beslut i tillväxtutskottet i december. 

Lindesbergs kommun som en del av det finska förvaltningsområdet 

skrivs in i programmet. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att det kulturpolitiska 

programmet skickas ut på bred remissrunda till föreningar och 

övriga som önskar svara med sista svarsdatum den 22 februari 2019. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
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TU §166/18 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 

 

2018-11-08 SN BUN au §12 Kommunalt aktivitetsansvar 

Dnr: KS 2018-626 

  

 

 

 


