
KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medtillväxtutskottet,tisdag den 13
augusti 2019, kl. 9:00. Masugnspipan, masugnen

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Irja Gustavsson Ellinor Halldan
Ordförande Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustavsson, ordförande (S)
Nafih Mawlod (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Fredrik Vessling (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Jari Mehtäläinen (SD)

Ersättare
Joacim Hermansson (S)
John Omoomian (S)
Maria-Pia Karlsson (C)
Ulf Axelsson (V)
Markus Lundin (KD)
Inger Griberg (MP)
Björn Larsson (-)

Föredragningslista

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid

Val av justerare

Förslag: Jari Mehtäläinen (SD) med
Fredrik Vessling (V) som ersättare

Justering sker onsdag den 21 augusti 2019
kl. 15.00 på sekreterarens rum



 

 

 Beslutsärenden     

1. Begäran in om yttrande över 
planbesked för Bågen 1, Lindesberg, 
Lindesbergs kommun. 

KS 2019/210 Jonathan 
Pedersen 
 

9.00 

2. Begäran in om yttrande över 
planbesked för Rockhammar 1:3, 
Lindesberg. 

KS 2019/227  
 

 

 

3. Servicepunkter i Lindesbergs 
kommun 

KS 2018/360 Daniel 
Fagerlund 
 

9.30 

4. Iståndsättningsbidrag för Torphyttan 
vägsamfällighet (väg 28388) 

KS 2019/205  
 

 

5. Kulturpolitiskt program i 
Lindesbergs kommun 

AKK2016/278 Kristina Öster 
 

10.20 

6. Fritidspolitiskt program för 
Lindesbergs kommun 

KS 2017/243  
 

 

7. Medborgarförslag om kommunalt 
samarbetsforum för kulturen i 
Lindesberg 

KS 2019/49  
 

 

 

8. Meddelanden     

     

 
 



Sidan 1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Kungsgatan 41 

711 30 Lindesberg 

Kungsgatan 41 

Gamla Kirurgen 

0581-810 00 vxl 

0581-169 72 fax 

info@sbbergslagen.se 

http://www.sbbergslagen.se 

212000-2015 

 

 

 Begäran om yttrande 

   

 2019-07-29 Dnr S-2019-250:3 

 
   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
Stadsarkitektkontoret  
Jonathan Pedersén  
info@sbbergslagen.se  
  

 
 

 
Ansökan om planbesked Bågen 1, Lindesberg, Lindesbergs 

kommun. 

 
Begäran om yttrande 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande 
på förfrågan kring planbesked. Det ska tydligt framgå huruvida 
kommunen ställer sig positiv eller negativ till upprättande av detaljplan 
samt eventuell motivering till ställningstagandet.  
Yttrandet ska vara oss tillhanda senast den 2019-08-20. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen tar sedan beslut i ärendet vid 
nästa nämndsammanträde 
 

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. 

 
Bakgrund 

Planområdet är beläget i det sydöstra hörnet av kvarteret Bågen 
ungefär 300 meter nordväst om centralstationen. Bågen 1 är belägen 
vid korsningen Floragatan och Kristinavägen. 
 
Det föreslagna planområdet berörs av översiktsplan för Lindesbergs 
kommun, laga kraft 2019-05-15. Att upphäva tomtindelning för 
fastigheten Bågen 1 bedöms inte strida mot gällande översiktsplan.  
 

KS 2019/210-2
ÄRENDE 1
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För området finns ett planprogram, planprogram för norra stadskärnan, 
antagen 2014-11-25. Här lyfts planområdet fram som ett kvarter med 
bostäder och en vision om att förtäta. 
 
Gällande detaljplan är Stadsplan för Lindesberg, laga kraft vunnen 1926-
05-28. Markanvändningen är C - kvarter huvudsakligen avsedda för 
öppet byggnadssätt. Bågen 1 är bebyggd med en byggnad med 
tillhörande komplementbyggnader. 
 
Tomtindelningen har aktnummer 1885K-306 med beslutsdatum 1930-
02-12. Tomtindelningen gäller endast för Bågen 1. Övriga fastigheter 
inom kvarteret berörs av en annan tomtindelning.  

 
Föreslagen planområdesgräns framgår av bilaga. 

 
Planadelningens bedömning 

 

Planavdelningen bedömer att en ändring av detaljplan för upphävande 
av tomtindelning för Bågen 1 är möjlig att pröva med hänsyn till nedan 
angivna skäl: 
 
- Syftet med indelningen är inte längre aktuell. 
- Ändringen strider inte mot gällande översiktsplan. 
- En ändring är i linje med Planprogram för norra stadskärnan. 
 
Planavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges och att 
detaljplanen kan komma att antas under 2020. 

 
 

 
 
Jonathan Pedersén 
Planarkitekt 
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Bilaga 

 
Föreslagen planområdesgräns inom rödstreckad linje 
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 Meddelande 
   
 2019-06-24 Dnr S-2019-250:4 

 
   
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Sökande 

Lindesbergs Fastigheter Småhus AB 
C/O Per Sander Skinnarbacken 2 
711 35 Lindesberg 

Stadsarkitektkontoret  
Jonathan Pedersén  
Tfn. 0581-81081  
info@sbbergslagen.se  
  

 
 
Förlängd handläggningstid för begäran om planbesked 
Bågen 1, Lindesbergs kommun 
 
Förlängd svarstid 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen beslutar om förlängd 
handläggningstid gällande begäran om planbesked för Bågen 1, 
Lindesbergs kommun. 
 
Ärende 
Från sökande Lindesbergs Fastigheter Småhus AB har Samhällsbyggnad 
Bergslagen tagit emot en begäran om planbesked gällande Bågen 1 i 
Lindesbergs kommun.  Kommunen ska enligt PBL 2010:900 5 kap 3 § 
ge svar om positivt eller negativt planbesked inom fyra månader från 
det att en komplett ansökan har inkommit. Tidigare svarstid var fram 
till den 14 augusti 2019. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar nu om förlängd 
handläggningstid på grund av att det inte sker några politiska 
sammanträden under sommaren. Detta görs så att kommunen ska 
kunna redovisa sin avsikt i frågan. 
 
Beslut förväntas kunna fattas på Samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde under september månad. 
 
Har du frågor i ärendet är du välkommen att kontakta  
info@sbbergslagen.se eller 0581-810 81. 
Ange diarienummer S-2019-250 vid kontakt. 

 
Med vänlig hälsning 
 
Jonathan Pedersén 
Planarkitekt 
 

KS 2019/210-1
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 Begäran om yttrande 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
Stadsarkitektkontoret  
Jonathan Pedersén  
info@sb-bergslagen.se  
  

 
 

 
Ansökan om planbesked Rockhammar 1:3, Lindesberg. 

 

 
Begäran om yttrande 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande 
på förfrågan kring planbesked. Det ska tydligt framgå huruvida 
kommunen ställer sig positiv eller negativ till upprättande av detaljplan 
samt eventuell motivering till ställningstagandet.  
Yttrandet ska vara oss tillhanda senast den 2019-08-20. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen tar sedan beslut i ärendet vid 
nästa nämndsammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från BillerudKorsnäs 
Skog och Industri AB inkommit en ansökan om planbesked avseende 
ändring av detaljplan.   
 
BillerudKorsnäs Skog och Industri AB har tidigare ansökt om 
planbesked för ändrad höjd på del av befintlig detaljplan. De har senare, 
efter en ny framtagen vision för Rockhammars industriområde, kommit 
fram till att det finns behov av ytterligare åtgärder inom detaljplanen 
och ansöker därför nu om nytt planbesked. BillerudKorsnäs Skog och 
Industri AB ansöker om ändring av detaljplanen, Förslag till ändring 
samt utvidgning av byggnadsplanen för Rockhammar, Lindesbergs 
kommun, Örebro län, laga kraft 1977-09-14, för åtgärder som att reglera 
byggnadshöjden i delar av området samt bygglovsbefrielse för vissa 
åtgärder inom detaljplanen.  

 
Bakgrund 

Planområdet är beläget i Rockhammar mellan Sverkestaån i öster och 
Storbovägen i väst. Den del av detaljplanen som ändringen avser 
avgränsas av Handsmedsgatan i söder, Storbovägen i väst, Sverkestaån i 
öst och Sågvägen i norr.  
 
 

KS 2019/227-1

ÄRENDE 2
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Området används idag som industri av BillerudKorsnäs Skog och 
Industri AB. Gällande detaljplan täcker i stort sett hela Rockhammar. 
Detaljplanen medger industri i den del planbeskedet avser. Inom 
industrianvändningen tillåts olika byggnadshöjder (se bilaga 2), i den 
norra delen (1) tillåts 10 m byggnadshöjd, i den södra delen (2) tillåts 
15 m och i ett område i mitten (3) tillåts en byggnadshöjd på 25 m. I 
övrigt medger planen industri, bostäder, handel, samlingslokaler, 
parkering, park och natur. Genomförandetiden har gått ut. Enligt 
Översiktsplan för Lindesbergs kommun, laga kraft 2019-05-15, är 
området utpekad för verksamhet med hög omgivningspåverkan. 

 
Föreslagen planområdesgräns framgår av bilaga 1. 
 

 

Planadelningens bedömning 

 

Planavdelningen bedömer att en ändring av detaljplan är möjlig att 
pröva utifrån nedan angivna förutsättningar: 

 
- Området är redan ianspråktaget för verksamheten. 

 
- En ändring är i linje med översiktsplanen.  

 
- Lokalisering och omfattning behöver utredas vidare. 

 
- Höjdsättning behöver utredas närmare under planarbetet. En 

flyghinderprövning kan bli aktuell. 
 

- En miljökonsekvensbeskrivning kan bli aktuell. 
 

- Möjligheten för bygglovsbefrielse för vissa åtgärder behöver utredas 
närmare i detaljplanearbetet.  

 
Planavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges och att 
detaljplanen kan komma att antas under 2021. 

 
 

 
 
Jonathan Pedersén 
Planarkitekt 
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Föreslagen planområdesgräns inom röd markering 
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Bilaga 2: Urklipp ur detaljplan som berörs, områden med 

höjdbestämmelser; 1: 10 m, 2: 15 m och 3: 25 m 
 

 

1 

2 

3 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (27) 
 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2019-05-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §39/19   Dnr: KS 2018/360 
 
Servicepunkter i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Sedan 2014 har Lindesbergs kommun arbetat med 
Servicepunkter för att nå ut med service, information och 
skapande av mötesplatser. 
 
Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa 
uppdrag för kommunens räkning och för det erhåller man 
en uppdragsersättning. Uppdraget består generellt i att: 
 

 Kommun, turist, förenings- och företagsinformation 
 Fritt WIFI 
 Cafehörna/Servering eller liknande 
 Driva minst fyra aktiviteter per år för de som 

besöker servicepunkten 

 Sammanhålla arbetet med Lokal Utvecklingsplan (LUP) 
 

Vissa servicepunkter har erhållit medel för andra uppgifter. 
Exempelvis varuhemsändning från butik. 
 
Idag har kommunen avtal med Ramsbergs Kulturcentrum 
och Vedevåg Kvarnbacka Livs. Driftsbidragen betalas ut 
varje höst efter redovisad verksamhet under det gångna 
året. 

 
Hur vi arbetar med och följer upp de servicepunkter som 
finns är i nuläget diffust. Dessutom ligger ersättningsnivåerna 
mellan servicepunkterna väldigt olika för ett ungefärligt 
likartat arbete. 

 
Näringslivsenheten ämnar arbeta om, strukturera och 
varva upp arbetet med Servicepunkterna. Tanken är att de 
ska bli, utöver grundläggande kommunal service för 
människorna på landsbygden, platserna dit innovation, 
goda idéer och utvecklingstankar samlas. De blir således ett 
verktyg för samlad kommunikation till, såväl som från, 
kommunen. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (27) 
 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2019-05-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendets beredning 

 

Näringslivsenheten har fått utvärderingar av de som i 
dagsläget driver servicepunkterna. I det framtida arbetet 
kommer ärendet att involvera både befintliga såväl som 
eventuella nya servicepunkter. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
lägger informationen till handlingarna. 

 

_____ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2019-07-09  AKK2016/278 

 Kulturenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.a.oster@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
 
 

Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 

 
Förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår utskottet besluta 
 
• Uppdrag och mål för kulturfrågorna arbetas in i kommunens styrmodell. 

 
• Det kulturpolitiska programmet läggs vilande under 2019 och 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning för 
kulturområdet över tid och innehåller prioriterade områden med 
övergripande mål. Tanken om kulturpolitiskt program har sin grund i en 
motion från Susanne Karlsson (C) från 2015.  
Programmet har arbetats med politiskt under flera år, dels av beredningen för 
kultur- och fritidsfrågor, dels av en grupp inom tillväxtutskottet. 
 
Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell. 
Ett kulturpolitiskt program går emot denna av kommunfullmäktige antagna 
styrmodell för ledning och styrning, som ska hantera all typ av styrning i 
kommunen.  
 
Förvaltningen föreslår därför att uppdrag och mål för kulturfrågor arbetas in i 
kommunens nya styrmodell och att stor vikt dessutom läggs vid de 
utvecklingsmål som tillväxtutskottet enligt den nya modellen ska sätta.  
 
Den nya styrmodellen kommer att utvärderas. Om man finner att 
kulturfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett kulturpolitiskt program 
på nytt under 2021. 
 
Ärendets beredning 

 
Analysen av det kulturpolitiska programmet ur styrningsperspektiv har 
genomförts i tillväxtförvaltningen. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

 
Förvaltningen har analyserat risker och konsekvenser med ett separat 
kulturpolitiskt program respektive mål och uppdrag i kommunens nya 
styrmodell. Analysen bifogas i bilaga. 

ÄRENDE 5



   
 

 2 (2)  

 

 

 
 
Magnus Sjöberg  Kristina Öster 
Förvaltningschef   Kulturchef 
 

 
 
Bilagor: 

Risker och konsekvenser, kulturpolitiskt program 
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 2019-07-03 

 

 

 

 

Risker med separat kulturpolitiskt program (och även andra 

planer/program/strategier med målkonflikter) 

 Ett kulturpolitiskt program går emot den av kommunfullmäktige antagna Styrmodell 
för ledning och styrning, som ska hantera all typ av styrning. Styrmodellen ska vara 
politiskt neutral och den politiska viljan ska komma fram genom till exempel de mål 
man fyller styrmodellen med.  

 Separata måldokument saknar struktur för uppföljning samt skapar osäkerhet kring 
vilka mål och ambitioner som ska prioriteras och vad de har för status. Nämndmål 
eller separata styrdokument – vilket väger tyngst?  

 Ett kulturpolitiskt program innebär även mer arbete för tjänstepersoner i 
organisationen, som får ytterligare dokumentation att förhålla sig till vilket kan 
innebära en arbetsmiljörisk. Ju fler dokument att förhålla sig till desto mer arbete för 
tjänstepersoner med att göra bedömning om vad som är viktigast.  

 Det kan även vara motsägelsefullt att anta ett politiskt dokument med separata mål, 
där det inte tillkommer medel för att genomföra satsningarna (speciellt i samband 
med budgetneddragningar som kan påverka kulturenheten). 

 Om grunduppdraget ska ha en tyngd skapar ett kulturpolitiskt program en osäkerhet. 
Det finns en risk att grunduppdraget minimeras i relation till separata mål och 
ambitioner som framkommer i andra dokument. Ett kulturpolitiskt program innebär 
en detaljstyrning från kommunfullmäktige, vilket även det går emot styrmodellen. 

 Risk finns att tjänsteorganisationen inte kan arbeta med de 3-5 utvecklingsmål som 
tillväxtutskottet sätter, om det finns ytterligare mål i separata dokument att förhålla 
sig till. Extra stor konflikt i prioritering blir det om det tillkommer ytterligare program 
(ex kulturpolitiskt) som förvaltningen behöver prioritera och förhålla sig till. 

 Just nu pågår ett stort arbete med ombyggnation av Stratsys (system för planering, 
budget, uppföljning) utifrån den nya styrmodellen och att skapa en gemensam bild av 
grunduppdrag och utvecklingsmål, det arbetet kan fallera om det tillkommer andra 
typer av styrdokument. 

 

Konsekvenser med att inte ha ett separat kulturpolitiskt program (och även 

andra planer/program/strategier med målkonflikter) 

 Stora delar av det kulturpolitiska programmet kan läggas i Stratsys, under 
kulturenhetens grunduppdrag. Flertalet av delarna ligger i dagsläget i grunduppdraget 
och har redan definierats och lagts in i Stratsys under kulturenheten. Arbete kan 
läggas på att förbättra och utveckla de formuleringarna. 

 Med endast 3-5 av tillväxtutskottet antagna mål kan förvaltningen arbeta med målen 
på ett effektivt sätt. Önskan är att utskottet sätter så pass övergripande mål att 
förvaltningen i alla beslut kan beakta dem. 
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 Genom att ha all styrning samlad i styrmodellen och Stratsys riskerar vi inte att tappa 
bort mål, viljor och ambitioner, likväl som att vi inte riskerar att tappa bort 
uppföljning av dem. 

 Om det kulturpolitiska programmet ligger i grunduppdraget så finns det inte risk att 
det glöms bort/prioriteras bort, utan ligger kvar statiskt i verksamheten och följs 
kontinuerligt upp. 

 
 
 
 
Helena Randefelt, Magnus Sjöberg och Kristina Öster 
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 Näringslivsenheten 
Jonas Andersson 
 0581-811 66 
jonas.andersson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
 

Fritidspolitiskt program för Lindesbergs kommun 

 
Förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår utskottet besluta 

 Uppdrag och mål för fritidsfrågorna arbetas in i kommunens 
styrmodell. 

 Det fritidspolitiska programmet läggs vilande under 2019 och 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ett fritidspolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning för 
fritidsområdet över tid och innehåller prioriterade områden med 
övergripande mål. Tanken om fritidspolitiskt program har sin grund i en 
motion från Kristine Andersson (S) från 2015.  

 
Programmet har arbetats med politiskt under flera år, dels av beredningen för 
kultur- och fritidsfrågor, dels av en grupp inom tillväxtutskottet. Den senare 
gruppen har inte arbetat fram ett förslag till fritidspolitiskt program utan det 
som finns bilagt är ett diskussionsunderlag som är framtaget av tjänsteman.  

 
Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell. 
Ett fritidspolitiskt program går emot den av kommunfullmäktige antagna 
styrmodell för ledning och styrning, som ska hantera all typ av styrning i 
kommunen.  

 
Förvaltningen föreslår därför att uppdrag och mål för fritidsfrågor arbetas in i 
kommunens nya styrmodell och att stor vikt dessutom läggs vid de 
utvecklingsmål som tillväxtutskottet enligt den nya modellen ska sätta.  

 
Den nya styrmodellen kommer att utvärderas. Om man finner att 
fritidsfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett fritidspolitiskt program 
på nytt under 2021. 
 
Ärendets beredning 

 
Analysen av det fritidspolitiska programmet ur styrningsperspektiv har 
genomförts i tillväxtförvaltningen. 
 
 
 
Magnus Sjöberg  Jonas Andersson 
Förvaltningschef   Handläggare 
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 Kulturenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.a.oster@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
 
 

Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för kulturen i 

Lindesberg 

 
Förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
• Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar 

med frågan om att skapa en mötesplattform genom Kultursamtal en gång per år. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Medborgare har lämnat förslaget att skapa ett officiellt samarbetsforum 
mellan representanter för Lindesbergs kommun (politiker och 
tjänstepersoner), den ideella sektorn (föreningar och grupper) och 
yrkesverksamma kulturaktörer, för ömsesidigt stöd och samverkan gällande 
kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling. Enligt förslaget ska 
det rådgivande organet ska fungera som kompetens- och erfarenhetsstöd till 
nämnder och förvaltningar i kommunen. Organet ska också fungera för 
informationsutbyte.  
 
I Lindesbergs kommun finns tre rådgivande organ. Enligt förslaget ska detta 
råd fungera på motsvarande sätt som de övriga.  
 
Förvaltningen bedömer att fler råd inte behövs och föreslår därför att ett 
samarbetsforum i form av ett rådgivande organ inte inrättas.  
 
Emellertid är samverkan och informationsutbyte viktiga i alla frågor. Det finns 
goda perspektiv att ta tillvara från den ideella sektorn och enskilda 
medborgare. Förvaltningen planerar därför inrätta en plattform som möts en 
gång per år under namnet Kultursamtal. Vid Kultursamtal deltar 
tjänstepersoner, politiker och intresserad allmänhet och/eller förening. 
 
Ärendets beredning 

 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

 
De råd som för närvarande finns riktar sig till särskilda målgrupper 
(Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning och Kommunala 
pensionärsrådet) eller ett speciellt område (Brottsförebyggande rådet) medan 
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kulturverksamhet är ett av de kommunala grunduppdragen och förvaltningen 
har särskild kompetens inom området. Det saknas därför anledning att ha ett 
råd för kulturfrågor. 
 
Konsekvenser 

 
Plattformen Kultursamtal får vissa ekonomiska konsekvenser som hanteras 
inom ramen av Kulturenheten. 
 
Magnus Sjöberg  Kristina Öster 
Förvaltningschef   Kulturchef 
 
 
För åtgärd: 

 
 
För kännedom: 

 
 
Bilagor: 

 



Till Lindesbergs kommun, Kanslienheten, 711 80 Lindesberg 

Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg 

Vi medborgare i Lindesbergs kommun som undertecknat detta medborgarförslag föreslår:


Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), 
den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer 
(kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och 
möjligheter i kommunens utveckling.


Sedan Kultur- och fritidsnämnden lades ned 2014 - för att ersättas av Beredningsgruppen för 
kultur och fritid som avvecklades 2017 - finns inte längre något officiellt samarbetsforum i 
Lindesbergs kommun med fokus på kulturfrågor.


Därför behövs ett rådgivande samarbetsorgan där berörda politiker och tjänstemän från 
kommunen tillsammans med representanter från intressegrupper kan träffas för att informera 
varandra och tillsammans fungera som kompetens- och erfarenhetsstöd till berörda nämnder och 
förvaltningar i kommunen.


Lindesberg 2019-01-28 

Detta medborgarförslag inlämnas av följande medborgare i Lindesbergs kommun 

(i bokstavsordning med  som kontaktperson): 

, 711 35 Lindesberg - 


 71130 Lindesberg

, 71131 Lindesberg


, 71394 Nora

, 71135 Lindesberg


 71135 Lindesberg

, 71131 Lindesberg


, 71394 Nora

, 711 35 Lindesberg


 71131 Lindesberg

 71178 Guldsmedshyttan


 71178 Guldsmedshyttan

, 71133 Lindesberg


, 71130 Lindesberg

 71133 Lindesberg


, 71133 Lindesberg

, 71178 Guldsmedshyttan


 71196 Storå

, Lindesberg 

 71130 Lindesberg


 71134 Lindesberg

, 71494 Kopparberg


 71134 Lindesberg

, 711 91 Lindesberg


711 91 Lindesberg

, 718 31 Frövi

 71193 Lindesberg


, 71191 Lindesberg


............................................................... 



Bilaga 1: Pressmeddelande på lindekultur.se  

Medborgarförslag: Inrätta kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg 

Ett antal medborgare i Lindesberg kommer att lämna in ett medborgarförslag om att inrätta ett 
kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg - Kommunalt Kulturråd (KKR) som nytt 
rådgivande organ. Innan förslaget skickas in inbjuds alla som bor i Lindesbergs kommun och 
tycker att medborgarförslaget är bra och viktigt att skriva under förslaget.


”Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), 
den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer 
(kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och 
möjligheter i kommunens utveckling”.


Det var ett av förslagen i det ”valmanifest” som ”Lindesbergs Kulturparti (om det fanns)” lade fram 
inför valet i höstas. Det var också ett av de förslag som fick JA av alla partier på frågan: Om 
kulturpartiet lade fram detta förslag i kommunfullmäktige - hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller Vet 
ej (nedlagd röst)?


Om inget parti i kommunfullmäktige motionerar om detta kan alla som är skrivna i Lindesbergs 
kommun lämna in ett medborgarförslag - och så blir nu fallet på initiativ av ett antal 
kulturintresserade medborgare i Lindesberg.


Alla som är folkbokförda i Lindesbergs kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska 
gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. För att ett 
medborgarförslag ska behandlas ska det 1) Vara skriftligt och märkt ”Medborgarförslag”; 2) 
Innehålla synpunkter eller förslag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde; 3) 
Innehålla endast ett ämne; 4) Inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd, det får heller inte strida 
mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person; 5) Vara undertecknat av de 
som lämnar in medborgarförslaget med namn och adress.


I Lindesbergs kommun finns redan tre rådgivande organ - Brottsförebyggande rådet; Kommunalt 
råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) och Kommunalt Pensionärsråd (KPR). Ett 
kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg skulle kunna fungera på motsvarande sätt 
som Kommunalt Kulturråd (KKR).


............................................................... 

http://lindekultur.se


Bilaga 2: Nyhetsartikel på lindekultur.se 

Förslag som fick stöd av alla partier i Lindesbergs kommun 

”Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), 
den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer 
(kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och 
möjligheter i kommunens utveckling”.


Det var ett av förslagen i det ”valmanifest” som ”Lindesbergs Kulturparti (om det fanns)” lade fram 
inför valet i höstas. Det var också ett av de förslag som fick JA av alla partier på frågan: Om 
kulturpartiet lade fram detta förslag i kommunfullmäktige - hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller Vet 
ej (nedlagd röst)?


Så här svarade partierna före valet: 

Socialdemokraterna (Irja Gustavsson): JA: Alla forum som leder till utveckling är positiva.


Sverigedemokraterna (Jari Mehtalainen): JA: Vi tror att all form av samarbete som främjar det 
svenska kulturarvet är viktigt.


Moderaterna (Pär-Ove Lindqvist): JA: Vi är positivt inställda till kulturting eller olika former av 
samarbetsgrupper.


Centerpartiet (Susanne Karlsson): JA: Vi tror på samarbetsforum inom kultur/föreningslivet.


Miljöpartiet (Agneta Nilsdotter): JA: Samarbete är alltid bra! Varför finns inte detta redan?


Vänsterpartiet (Maria Odheim): JA


Kristdemokraterna (Markus Lundin): JA: Vi skulle rösta ja men frågan är för stor för att kunna 
besvara här.


Liberalerna (Nils Detlofsson): JA: Bra idé. Kan fungera som ett näringslivsråd men inom 
kulturområdet.


Landsbygdspartiet (Mats Lagerman): JA


...............................................................

http://lindekultur.se
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Till Lindesbergs kommun 
Bifogar medborgarförslag som även lämnas in skriftligt och undertecknat. 
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