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Sammanträdesdatum 2020-04-07 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-11:30 

Beslutande: Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) §§14–16, 18–22, jäv §17 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Irja Gustafsson (S) 
Markus Lundin (KD) för Jan Hansson (M)  
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Catrine Pernros Eriksson, rektor vuxenutbildningen §§14–15 
Charlotte Lindström, infrastrukturansvarig §§14–16 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef §§14–16 
Simon Ljunggren, fysisk planerare §19 
 
 

Utses att 

justera 
Markus Lundin (KD) med Nafih Mawlod (S) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 14 april 2020 kl.15.00 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
14 - 22 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber §§14-16,18-22              Pär-Ove Lindqvist §17 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Markus Lundin 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§14/20 Redovisning av statistik försörjningsstöd, 

arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 
  
§15/20 Beslut om enstaka undantag från fjärr- och 

distansundervisning vid vuxenutbildningen 
  
§16/20 Överlåtelse av ansvar för drift- och underhållsfrågor för 

kommunal järnväg till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
  
§17/20 Iståndsättningsbidrag 2020 Österhammar - Finnåkers VSF 
  
§18/20 Iståndsättningsbidrag 2020 Lilläng-Rällså 

samfällighetsförening 
  
§19/20 Rastplatsutredning Lindesbergs tätort 
  
§20/20 Uppföljning och analys mars 2020 tillväxtförvaltningen 
  
§21/20 Ledamotsinitiativ Pär-Ove Lindqvist (M) – utökning 

ferieplatser 2020 
  
§22/20 Meddelanden 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2020-04-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §14/20   Dnr: KS 2020/58 

 

Redovisning av statistik försörjningsstöd, 

arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 
 

Beslut 

 

Ärendet utgår 
_____ 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 
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TU §15/20   Dnr: KS 2020/80 

 

Beslut om enstaka undantag från fjärr- och 

distansundervisning vid vuxenutbildningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 
Tillväxtförvaltningen får göra undantag från Tillväxtutskottets 
beslut TU § 13/20 och har under våren 2020 möjlighet att 
erbjuda enstaka provtillfällen på Masugnen för de elever som 
ska betygsättas vårterminen 2020, samt för att ge möjlighet att 
kunna genomföra vissa praktiska moment i yrkesutbildningarna. 
 
Vid dessa närträffar kommer vuxenutbildningen att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Regeringen gick den 17 mars 2020 ut med rekommendationer 
om att gymnasieskolor, vuxenskolor, yrkeshögskolor, högskolor 
och universitet ska övergå till distansundervisning. Detta för att 
fördröja spridningen av covid-19. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 17 mars 2020 att 
vuxenutbildningen i Lindesbergs kommun from 18 mars övergår 
till fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller tills 
Regeringen kommer med andra rekommendationer. 
 
Under rådande omständigheter utförs vuxenutbildningen med 
hjälp av fjärr- och distansundervisning. För att kunna säkerställa 
betygssättning behöver vissa elever under enstaka tillfällen var 
fysiskt på plats på Masugnen. Det handlar både om teoretiska 
och praktiska kurser.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 
Tillväxtförvaltningen får göra undantag från Tillväxtutskottets 
beslut TU § 13/20 och har under våren 2020 möjlighet att 
erbjuda enstaka provtillfällen på Masugnen för de elever som 
ska betygsättas vårterminen 2020, samt för att ge möjlighet att 
kunna genomföra vissa praktiska moment i yrkesutbildningarna. 
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Vid dessa närträffar kommer vuxenutbildningen att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Rektor vuxenutbildningen 
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TU §16/20   Dnr: KS 2020/108 

 

Överlåtelse av ansvar för drift- och underhållsfrågor 

för kommunal järnväg till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

1. Lindesbergs kommun överlåter ansvar för drift och 
underhåll av kommunal järnväg till 
Samhällsbyggnadsförbundet 

2. Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30 
 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun äger järnväg i Storå och Frövi och är 
därmed infrastrukturturförvaltare i lagens mening. Kopplat till 
förvaltarskapet finns ett lagstadgat krav på att inneha ett så 
kallat säkerhetstillstånd, vilket utfördas av Transportstyrelsen. 
Detta tillstånd ska förnyas vart femte år och det är i samband 
med krav på förnyelse som frågan om ansvarsfördelning för 
järnvägsfrågorna nu har aktualiserats. 

Förvaltarskapet kräver kompetens inom drift- och 
underhållsfrågor och ett strukturerat system för uppföljning av 
lagkrav kopplat till åtagandet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för drift 
och underhåll gällande övrig kommunal infrastruktur och en 
dialog gällande överlåtelse av järnvägsfrågorna har därför 
inletts med förbundet. Förbundschef Ola Westin och 
kommundirektör Henrik Arenvang har inom ramen för denna 
dialog kommit överens om att lyfta frågan om överlåtelse för 
beredning i Tillväxtutskottet och, senare i maj, för beslut i 
Kommunstyrelsen. 

Beslut i frågan om överlåtelse behöver fattas innan sommaren. 
Tidplanen baseras på det faktum att kommunen har fått krav på 
sig, från Transportstyrelsen, att förnya sitt säkerhetstillstånd. I 
avvaktan på en överlåtelse av frågan till 
Samhällsbyggnadsförbundet har kommunen fått uppskov med 
ansökan i sex månader, dock längst till 18 augusti 2020.  

Ett säkerhetstillstånd är kopplat till infrastrukturförvaltarens 
organisationsnummer och vid ett eventuellt överlåtande av 
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ansvaret behöver Samhällsbyggnadsförbundet förbereda en 
egen ansökan om säkerhetstillstånd. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
2. Lindesbergs kommun överlåter ansvar för drift och 

underhåll av kommunal järnväg till 
Samhällsbyggnadsförbundet 

3. Överlåtelsen om ansvar träder ikraft 2020-06-30 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Kommundirektör 
Förbundschef Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivschef 
Infrastrukturansvarig 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
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TU §17/20   Dnr:  

 

Iståndsättningsbidrag 2020 Österhammar - Finnåkers 

VSF 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
1. näringslivsenheten betalar ut Österhammar - Finnåkers VSF 

(vägsamfällighetsförening), väg 28246, 
iståndsättningsbidraget om 11 750 kr för stenborttagning 
längs med samfällighetens vägsträckning. 

 
Ärendebeskrivning 

Från Österhammar - Finnåkers VSF (enskild väg nr 28246) har 
till kommunen inkommit en ansökan om Iståndsättningsbidrag 
för att ta bort sten längs med samfällighetens vägsträckning (se 
bilaga).  

Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från 
Trafikverket för erhållande av bidrag för åtgärden. 

Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden 
för åtgärden, som är 50 000 kronor. Trafikverkets bidrag blir 35 
000 kronor. 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 
iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden mellan 
den beräknade totalkostnaden för åtgärden 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 11 750 
kronor. 
 
Jäv 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) meddelar jäv och deltar inte i 
handläggningen av detta ärende. Pär-Ove Lindqvist (M) ersätter 
Jonas Kleber (C) som ordförande.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar 
2. näringslivsenheten betalar ut Österhammar - Finnåkers VSF 

(vägsamfällighetsförening), väg 28246, 
iståndsättningsbidraget om 11 750 kr för stenborttagning 
längs med samfällighetens vägsträckning. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2020-04-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Näringslivsenheten 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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TU §18/20   Dnr: KS 2020/98 

 

Iståndsättningsbidrag 2020 Lilläng-Rällså 

samfällighetsförening 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
1. näringslivsenheten betalar ut Lilläng-Rällså 

samfällighetsförening (väg 28171) iståndsättningsbidraget 
om 66 634 kr för bärlagerförstärkning längs med 
samfällighetens vägsträckning. 

 
Ärendebeskrivning 

Från Lilläng-Rällså samfällighetsförening (enskild väg nr 28171) 
har till kommunen inkommit en ansökan om 
Iståndsättningsbidrag för bärlagerförstärkning (se bilaga).  

Uppgifter som kommunen har för den aktuella 
vägsamfälligheten är att 51,8 % av vägen ligger i Lindesbergs 
kommun. 

Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från 
Trafikverket för erhållande av bidrag för åtgärden. 

Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden 
för åtgärden, som är 547 395 kronor. Trafikverkets bidrag blir 
383 177 kronor. 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 
iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden mellan 
den beräknade totalkostnaden för åtgärden 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 128 638 
kronor. Då vägen ligger delvis i en annan kommun föreslås att 
iståndsättningsbidraget ges till 51,8 % av totalt möjliga 
iståndsättningsbidrag, efter samma beräkning som görs på det 
vägbidrag kommunen betalar ut. Det skulle då röra sig om ett 
iståndsättningsbidrag på 66 634 kronor.  

Vägsamfälligheten har också sökt bidrag från Ljusnarsbergs 
kommun.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar 
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2. näringslivsenheten betalar ut Lilläng-Rällså 
samfällighetsförening (väg 28171) iståndsättningsbidraget 
om 66 634 kr för bärlagerförstärkning längs med 
samfällighetens vägsträckning. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Näringslivsenheten 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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TU §19/20   Dnr: KS 2019/52 

 

Rastplatsutredning Lindesbergs tätort 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

1. godkänna Rastplatsutredningen. 
2. ge tillväxtförvaltningen uppdrag att framta en riktlinje för 

hantering av verksamheter och förfrågningar vid den 
befintliga rastplatsen utifrån de ställningstaganden som 
gjorts i utredningen. 

3. ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i uppdrag att 
framta en lokaliseringsutredning för truckstop längs riksväg 
50. 

 

Tillväxtutskottet återremitterar förvaltningens förslag punkt 4 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att återkomma i 
september 2020 med en lägesrapport samt en avgränsning av 
detaljplan för rastplatsen. 
4. ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för rastplatsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet gav förvaltningschef för tillväxtförvaltningen i 
uppdrag att sammanställa en arbetsgrupp som fick i uppdrag att 
lämna förslag på hur området där rastplatsen är belägen, ska 
utnyttjas de kommande 10 åren. 
 
Arbetsgruppen har framtagit en rastplatsutredning där 
åtgärdsförslag på lång och kort sikt beskrivs. Bland annat 
föreslås åtgärder som kan renodla rastplatsens funktioner på 
kort och lång sikt, framtagande av riktlinjer för nya 
förfrågningar från verksamheter, samt att ett helhetsgrepp på 
sikt tas inom ramen för ett detaljplanearbete. Arbetsgruppen har 
bestått av näringslivsutvecklare och infrastrukturstrateg från 
tillväxtförvaltningen samt trafikingenjör, stadsarkitekt, mark-
och exploateringsingenjör och planarkitekt från 
Samhällsbyggnad Bergslagen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
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Tillväxtutskottet beslutar 
 

1. godkänna Rastplatsutredningen. 
2. ge tillväxtförvaltningen uppdrag att framta en riktlinje för 

hantering av verksamheter och förfrågningar vid den 
befintliga rastplatsen utifrån de ställningstaganden som 
gjorts i utredningen. 

3. ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen uppdrag att 
framta en lokaliseringsutredning för truckstop längs riksväg 
50. 

4. ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen uppdrag att ta 
fram en ny detaljplan för rastplatsen. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ändring av förvaltningens förslag 
punkt 3 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
framta en lokaliseringsutredning för truckstop längs riksväg 50. 
 
Jonas Kleber (C) föreslår att förvaltningens förslag punkt 4 
återremitteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
återkomma i september 2020 för lägesrapport och med en 
avgränsning av detaljplan för rastplatsen. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Jonas Kleber föreslår följande beslutsgång: 
 
Först behandlas förvaltningens förslag punkt 1 och 2 och 
därefter behandlas förvaltningens förslag punkt 3 med Pär-Ove 
Lindqvist (M) ändringsförslag. Sedan behandlas om 
förvaltningens förslag punkt 4 ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
återkomma i september 2020 med en lägesrapport samt en 
avgränsning av detaljplan för rastplatsen. Beslutar 
tillväxtutskottet att ärendet ska avgöras idag så behandlas 
därefter förvaltningens förslag punkt 4. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om tillväxtutskottet kan 
besluta enligt förvaltningens förslag punkt 1 och 2 och finner att 
förslaget godkänns. 
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Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om tillväxutskottet kan 
besluta enligt förvaltningens förslag punkt 3 med Pär-Ove 
Lindqvist (M) ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om förvaltningens förslag 
punkt 4 ska avgöras idag eller om det ska återremitteras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och finner att tillväxtutskottet 
beslutat att återremittera punkt 4 i förvaltningens förslag. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
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TU §20/20   Dnr: KS 2020/73 

 

Uppföljning och analys mars 2020 

tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner månadsuppföljningen för perioden 
januari till och med mars 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att till 
sammanträdet i september 2020 ta fram underlag gällande 
ökning av kostnad för färdtjänst, hur det ser ut i andra 
kommuner samt vilka eventuella justeringar som krävs. 
 
Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och 
med oktober en negativ avvikelse på 0,4 mnkr, orsak till 
siffrorna presenteras utförligt i bilagan.  
Information samt prognos gällande investeringarna redovisas 
istället på kommunstyrelsen april eller maj. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet godkänner månadsuppföljningen för perioden 
januari till och med mars 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att tillväxtutskottet uppdrar till 
förvaltningschefen att till sammanträdet i september 2020 ta 
fram underlag gällande ökning av kostnad för färdtjänst, hur det 
ser ut i andra kommuner samt vilka eventuella justeringar som 
krävs. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om tillväxtutskottet kan 
besluta enligt förvaltningens förslag med Pär-Ove Lindqvist (M) 
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
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TU §21/20   Dnr: KS 2020/18 

 

Ledamotsinitiativ från Pär-Ove Lindqvist (M) – 

utökning av ferieplatser 2020 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att undersöka 
möjligheten att få statliga pengar till feriejobb och möjliga 
åtgärder för att skapa fler ferieplatser till sommaren 2020. 
Återrapport ska ske till kommunstyrelsen i april 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) lyfter ett ledamotsinitiativ gällande 
ferieplatser 2020, då det är en svår tid för näringslivet med 
anledning av coronaviruset och att många ungdomar riskerar att 
stå utan arbetsmöjlighet i sommar. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att tillväxtutskottet uppdrar till 
förvaltningschefen att undersöka möjligheten att få statliga 
pengar till feriejobb och möjliga åtgärder för att skapa fler 
ferieplatser till sommaren 2020. Återrapport ska ske till 
kommunstyrelsen i april 2020. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
Arbetsmarknadschef 
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TU §22/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2020-02-12 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten som är avslutade 2016–2019 
Dnr KS 2019/81 

  

 
2020-02-12 Redovisning av extratjänster 2015–2019 
Dnr KS 2020/57 

  

 
2020-03-09 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME februari 2020 Dnr KS 
2020/58 

  

 

 

 

 


