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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2021-01-19  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2021-01-19 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 8:30-14:30 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande, § 3 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mathz Eriksson (C), §1–2, § 4 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Anette Persson, controller 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef 
Charlotte Lindström, infrastrukturansvarig 
Bram Corthals, VA-ingenjör 
Ola Westin, förbundschef 
Kenneth Persson, avdelningschef planering 
Isabella Lohse, enhetschef stadsbyggnadskontoret 
Jonathan Pedersén, planarkitekt 
Linda Svahn (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Markus Lundin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Bernström (S) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten måndag den 25 januari 2021 kl. 13.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
1 - 4 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§1/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§2/21 Välkommen till Utskottet för stöd och strategi 
  
§3/21 Målformuleringar - Framtagande av detaljplaner för 

Lindesbergs centrum 
  
§4/21 Dialog med tjänstemän 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §1/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19.  

_______ 
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USS §2/21   Dnr:  
 
Välkommen till Utskottet för stöd och strategi 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar kommundirektören för 
informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Henrik Arenvang informerar om ett nytt 
upplägg för utskottet för stöd och strategi.   

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar kommundirektören för 
informationen.  
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §3/21   Dnr: KS 2019/308 
 
Målformuleringar - Framtagande av detaljplaner för 
Lindesbergs centrum 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar återremittera ärendet till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen med motiveringen: 

• Byt plats på punkt 1 och punkt 3 i målformuleringar 

• Rubriken på punkt 3 ska ändras till Bostäder & handel. 

• I punkt 3 ska möjligheten till att bygga höga hus, åtta 
våningar eller mer, stå med. 

• I punkt 4 ska begreppet trygghet inkluderas: 
Mötesplatser ska ges trygghet och förutsättningar att 
vara aktiverade året runt. 

Ärendebeskrivning 

Inför framtagandet av kommande detaljplan för Lindesbergs 
centrum har en workshop hållits med TU för att arbeta fram 
målformuleringar. Workshoppen hölls 15 september 2020 där 
plangruppen höll ett kortare föredrag följt av en diskussion där 
de olika kategorierna behandlades i samtalsgrupper. 
Plangruppen tog med sig en mängd material från workshopen 
som sammanställdes, bearbetades och sedan formulerades i de 
målformuleringar som presenterats ovan.  

Målformuleringarna ska skapa en tydlig bild av hur Lindesbergs 
centrum avses att förtätas och utvecklas till en attraktiv del av 
staden. Således kommer målformuleringarna ligga till grund för 
det detaljplanearbete som ska påbörjas. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen 
godkänna målformuleringarna för detaljplan för Lindesbergs 
centrum:  

1. Trafik; Förena den täta stadens fördelar med ett gatunät 
som kan möta upp framtida transportbehov. Yta frigörs till 
förmån för gång-och cykeltrafikanter i stadsrummet genom 
att parkering för bilar i huvudsak koncentreras till 
parkeringshus, ovan och under mark. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 
 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och 
strategi 
 

2021-01-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2. Kulturmiljö; Förstärk kopplingen till och synliggör den 
historiska delen av Lindesberg. Byggnader som är utpekade 
som kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas genom 
varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser i 
framtida detaljplaneläggning. 

3. Handel; Möt framtidens bostads-, handels- och 
kontorsbehov genom att skapa flexibla och 
funktionsblandade byggrätter. Placering av entréer ska 
bidra till liv och rörelse på offentliga platser.   

4. Mötesplatser; Skapa en tillgänglig och vacker stadsmiljö 
genom att utveckla parker, grönytor och offentliga platser. 
Mötesplatser ska ges förutsättningar att vara aktiverade året 
runt. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen med motiveringen: 

• Byt plats på punkt 1 och punkt 3 i målformuleringar 

• Rubriken på punkt 3 ska ändras till Bostäder & handel. 

• I punkt 3 ska möjligheten till att bygga höga hus (åtta 
våningar eller mer) stå med. 

• I punkt 4 ska begreppet trygghet inkluderas: 
Mötesplatser ska ges trygghet och förutsättningar att 
vara aktiverade året runt. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas (S) ändringsförslag om att återremittera 
ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen med 
motiveringen:  

• Byt plats på punkt 1 och punkt 3 i målformuleringar 

• Rubriken på punkt 3 ska ändras till Bostäder & handel. 

• I punkt 3 ska möjligheten till att bygga höga hus (åtta 
våningar eller mer) stå med. 

• I punkt 4 ska begreppet trygghet inkluderas: 
Mötesplatser ska ges trygghet och förutsättningar att 
vara aktiverade året runt 

och finner att förslaget godkänns. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) 
 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och 
strategi 
 

2021-01-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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USS §4/21   Dnr:  
 
Dialog med tjänstemän 
 
Beslut 

Följande punkter diskuterades på utskottet för stöd och 
strategis sammanträde den 19 januari 2021: 

• Frövi verksamhetsområde 

• Storå verksamhetsområde 
• Vedevåg LIS-områden Tågstopp 

• Loddammen 

• Pågående och kommande detaljplaner 

• Bryggplatser, Tredingen 1:1 

Ärendebeskrivning 

Tjänstemän har tillsammans med utskottet för stöd och strategis 
förtroendevalda haft en dialog om strategiska frågor. 
_____ 
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