
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-15:20 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Jonas Kleber (C), vice ordförande 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) § 98 – 106, 109-120 

Jan Hansson (M) § 98-106, 109-120 

 
Tjänstgörande 

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

Ingrid Åberg (KD) för Pär-Ove Lindqvist (M) § 107-108 

Inger Griberg (MP) för Jan Hansson (M) § 107-108 

 
Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 

Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

Wilhelm Magnusson, näringslivschef § 98- 109 

Daniel Fagerlund, landsbygdsutvecklare § 98-109 

Helena Aronsson, Business Regio Örebro § 99 

Kristina Öster, kulturchef § 100 

Isabella Lohse, enhetschef stadsarkitektkontoret § 101-102 

Björn Netteblad, byggnadsinspektör § 101-102 

Stefan Sädbom, Bergskraft § 101 

Arne Tschentser, kvalitetsledare park och natur § 103-104 

Jan Englund, konsult VAP § 106 

Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 106-109 

Gunilla Pöchhacker, Företagarna § 110 

Catrine Pernros-Eriksson, rektor Masugnen § 111-112 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 113-115 

Anette Persson, ekonomienheten § 116-119 

Kristine Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör 

Ingrid Åberg (KD), ersättare som inte tjänstgör § § 98 – 106, 109-120 

Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör § § 98 – 106, 109-120 

 
Utses att justera Jonas Kleber (C) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten, torsdag den 23 augusti 2018 kl. 15.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Helena Randefelt 

 

Paragraf 

 

98 - 120 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________

Pär-Ove Lindqvist § 98-106, 109-120 Jonas Kleber § 107-108 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-08-14 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§98/18 Presentation av ny landsbygdsutvecklare 

  

§99/18 Information från Business Region Örebro 

  

§100/18 Hantering av stipendier 

  

§101/18 Presentation av gruvinventering av Bergskraft AB 

  

§102/18 Information om bryggprogram och riktlinjer privata bryggor på 

kommunägd mark 

  

§103/18 Information om Flugparken 

  

§104/18 Information om generationslekplatsen och lekplats Brodalen 

  

§105/18 Felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun 

  

§106/18 Information Storå omlastningscentral 

  

§107/18 Försäljning av mark Storå 6:6 

  

§108/18 Svar på remiss regional handlingsplan för grön infrastruktur i 

Örebro län samt remissförfarande i Lindesbergs kommun 

  

§109/18 Iståndsättningsbidrag 2018 för Skulsta-Nybble-V Torvesta VSF 

  

§110/18 Besök från Företagarna 

  

§111/18 Information från Masugnen - Utbildningsenheten 

  

§112/18 Redovisning av statistik på in- och utflödet på utbildningsenheten 

  

§113/18 Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

arbetsmarknadsenheten - juni 2018 

  

§114/18 Redovisning av extratjänster januari-juni 2018 

  

§115/18 Information om sökta medel för medborgarservice 

  

§116/18 Omdisponering av budget för ferie och färdtjänstresor 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§117/18 Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för 

tillväxtutskottet 

  

§118/18 Mål och budget 2019 VP 2020-2021 för tillväxtutskottet 

  

§119/18 Uppföljning av internkontroll januari-december 2018 för 

tillväxtutskottet 

  

§120/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §98/18     

 

Presentation av ny landsbygdsutvecklare och 

rektor/utvecklingsledare 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Daniel Fagerlund, ny landsbygdsutvecklare i Lindesbergs kommun 

presenterar sig för tillväxtutskottet. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §99/18   

 

Information från Business Region Örebro 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Helena Aronsson från Business Region Örebro (BRO) informerar 

tillväxtutskottet om BROs arbete.  

 

BRO arbetar för gemensam tillväxt och ett bra företagsklimat genom 

5 fokusområden: 

 

-Entreprenörskap och nyföretagande 

-Investering och etablering 

-Kompetensförsörjning 

-Kommunservice 

-Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §100/18   Dnr: KS 2018/257 

 

Hantering av stipendier 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet är stipendienämnd för kulturstipendium, 

föreningsledarstipendium och byggnadsvårdspris. Samtliga 

stipendier delas ut årligen. Processen i ärendet behöver förbättras för 

att skapa en klarare tidsram för tillväxtutskottets hantering.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 maj 2018 att uppdra till 

tillväxtförvaltningen att till 2019 arbeta med en tydligare process för 

ansökan och annonsering. 

 

Förvaltningen kommer därför att upprätta rutiner för att se till att 

ärendet kan behandlas i tillväxtutskottet för beslut i mars.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kulturenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §101/18   Dnr: KS 2018/279 

 

Presentation av gruvinventering av Bergskraft AB 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att se över hur 

Lindesbergs kommun ska arbeta vidare med gruvinventeringen 

framöver. Återrapport ska ske till tillväxtutskottet i december 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I samband med framtagande av Översiktsplan för Lindesbergs 

kommun beställdes en gruvinventering för kommunen. 

 

Stefan Sädbom från Bergskraft i Bergslagen AB presenterar 

grunvinventeringen för tillväxtutskottet. 

 

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. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

uppdra till förvaltningschefen att se över hur Lindesbergs kommun 

ska arbeta vidare med gruvinventeringen framöver. Återrapport ska 

ske till tillväxtutskottet i december 2018. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §102/18   Dnr: AKK2016/338 

 

Information om bryggprogram och riktlinjer privata 

bryggor på kommunägd mark 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen att återkomma med förslag till kostnadsnivå till 

tillväxtutskottets sammanträde i september 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Isabella Lohse från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

informerar tillväxtutskottet om det fortsatta arbetet med framtagande 

av bryggprogram och riktlinjer för privata bryggor på kommunägd 

mark. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att 

återkomma med förslag till kostnadsnivå till tillväxtutskottets 

sammanträde i september 2018. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §103/18   Dnr: KS 2017/260 

 

Information om Flugparken 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Näringslivschef Wilhelm Magnusson och kvalitetsledare för park 

och natur Arne Tschentser informerar tillväxtutskottet om arbetet 

med Flugparken. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §104/18    

 

Information om generationslekplatsen och lekplats 

Brodalen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Arbetet med generationslekplatsen är igång, leverans av 

lekredskapen sker vecka 33, förutom lekskeppet som kommer under 

september månad. 

 

Leverans av lekredskap till lekplats Brodalen sker vecka 33. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §105/18   Dnr: KS 2017/447 

 

Felparkeringsavgift i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen att lägga fram ett nytt förslag till parkeringsavgifter för 

Lindesbergs kommun till tillväxtutskottets sammanträde den 17 

september 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet anser att felparkeringsavgifterna bör  

justeras för att avgifterna ska motivera fordonsförare till att inte  

felparkera.  

 

Förslag till felparkeringsavgifter fr o m 1 mars 2018.  

En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider. 

  

Stannat eller parkerat fordon  

01-08 800 kronor 0 minuter  

20-26 600 kronor 5 minuter  

30-31 800 kronor 0 minuter  

34-41 600 kronor 5 minuter  

 

(TSFS 2016:116, för överträdelsepunkter 01-41)  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att  

kommunfullmäktige beslutar:  

 

Föreslagen revidering i felparkeringsavgifter antas att gälla fr o m 1  

mars 2018.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att invänta 

parkeringsutredningen som ska presenteras för kommunstyrelsen 

den 27 februari 2018.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 maj 2018 att återremittera ärendet 

till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att till 

tillväxtutskottets sammanträde den 12 juni 2018 prata med de lokala 

näringsidkarna om att eventuellt ta bort parkeringsskivan. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Trafikingenjör Håkan Blaxmo informerar tillväxtutskottet om att 

han har träffat Lindecity gällande förslaget samt 

parkeringsutredningen. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att lägga fram ett 

nytt förslag till parkeringsavgifter för Lindesbergs kommun till 

tillväxtutskottets sammanträde den 17 september 2018. 

 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §106/18   Dnr: KS 2018/176 

 

Information Storå omlastningscentral 
 

Beslut 

 

Ärendet återremitteras för att underlaget ska revideras inför 

tillväxtutskottets sammanträde den 17 september 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Jan Englund från VAP informerar tillväxtutskottet om rapporten 

gällande konsekvensbeskrivning för Storå omlastningscentral. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska 

återremitteras för att underlaget ska revideras inför tillväxtutskottets 

sammanträde den 17 september 2018. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §107/18   Dnr: KS 2018/245 

 

Försäljning av mark Storå 6:6 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner försäljning av mark till ägaren av Storå 

6:6 i enlighet med förslag till avtal om fastighetsreglering. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ägaren av fastigheten Storå 6:6 har framfört önskemål om att få 

köpa till mark i anslutning till fastigheten. Försäljning av fastigheten 

är förestående så kommande avtal om köp av tillskottsmark kommer 

att tecknas med blivande ägare. 

 

Fastigheten Storå 6:6, som idag har fastighetsgräns i husliv, bildades 

på 70-talet. Detaljplanen, som är från 90-talet, möjliggör för att 

Storå 6:6 ska kunna utvidgas med mark i anslutning till byggnaden. 

Detaljplanen har inte blivit genomförd i denna del men bedöms 

fortfarande vara tillämpbar. Förbundet har på plansamverkansmöte 

gett sitt medgivande till försäljning.  

 

Värdering och prissättning av marken har skett utifrån bedömt 

marknadsvärde mot bakgrund av att marken inte får bebyggas och 

dessutom belastas av befintliga VA-ledningar. Separat avtal 

upprättas som tryggar rätten att behålla befintliga ledningar. 

 

Tillväxtsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen föreslår att försäljningen beviljas och genomförs i 

enlighet med upprättat förslag till avtal om fastighetsreglering. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottat besluta 

 

1. Godkänna försäljning av mark till ägaren av Storå 6:6 i 

enlighet med bifogat förslag till avtal om fastighetsreglering. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten 

Ekonomienheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §108/18   Dnr: KS 2018/174 

 

Svar på remiss Regional handlingsplan för grön 

infrastruktur i Örebro län samt remissförfarande i 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Kommunstyrelsen godkänna remissvaret från Lindesbergs 

kommun rörande Handlingsplan för Grön infrastruktur. 

 

2. Lindesbergs kommun ska i fortsättningen tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt kommunala 

bolag samordnar remissvar så att ett enhetligt svar kommer från 

Lindesbergs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tillsammans med aktörer 

från kommun, Skogsstyrelsen m.fl. arbetat fram en handlingsplan 

för Grön infrastruktur i Örebro län.  Handlingsplanen har skickats ut 

på bred remiss till b.la. Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnads 

förvaltningen  

 

Vidare har Lindesbergs kommun av Länsstyrelsen i Örebro fått 

beviljat förlängd svarstid till den 31 augusti.   

 

Näringslivsenheten ställer sig mycket frågande till handlingsplanen 

för grön infrastruktur.  

 

 Balansen mellan de tre pelarna för hållbar utveckling saknas, 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

 Hänvisning till SDG-mål såväl som koppling till det nyligen 

antagna nationella skogsprogram saknas.   

 Näringslivsperspektivet saknas och deltagandet från 

Näringslivsansvariga på regional/kommunal nivå i 

samrådsförfarandet har inte förekommit.  

 Detaljnivån är styckvis på en för hög nivå och belyser enbart 

ett perspektiv, det ekologiska. Det är i någon mån otydligt 
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vad det kommunala åtagandet handlar om, om det kommer 

påverka den kommunala ekonomin, om hur 

implementeringen av handlingsplanen kommer påverka 

annan kommunal verksamhet eller i vilken utsträckning 

personaltimmar behöver vigas åt arbetet med 

implementeringen av denna handlingsplan.  

 Saknar produktionsperspektiv – för att belysa det kan 

länsstyrelsen hänvisa till det nationella skogsprogrammet, 

vilket inte görs.   

 I begreppet ekosystemtjänster ingår exv. virkesproduktion 

vilket inte framgår av skrivelsen.   

 Föreslå att skrivelsen dras tillbaka p.g.a. otydlighet och 

avsaknad av bredd och analys. Vidare kan ett uppdrag om att 

utreda hur mycket skyddad produktiv skogsmark vi i 

dagsläget har i Sverige genomföras. 

 Hänvisar i skrivelsen till opublicerade studier. Ej godtagbart, 

vi kan inte tycka till på opublicerad forskning.  

 

Förslag om bättre samordning gällande remisser från länsstyrelsen, 

regeringskansli och andra myndigheter givet att de olika kommunala 

förvaltningarna och kommunala bolagen är involverade och har 

intresse i aktuella fråga. Om inte enighet nås på tjänstemannanivå 

lyfts frågan till kommunstyrelsen för avgörande.  

 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

2. godkänna remissvaret från Lindesbergs kommun rörande 

Handlingsplan för Grön infrastruktur. 

 

3. Lindesbergs kommun i fortsättningen tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt kommunala 

bolag samordnar remissvar så att ett enhetligt svar kommer från 

Lindesbergs kommun. 

 

 

_____ 
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TU §109/18   Dnr: KS 2018/181 

 

Iståndsättningsbidrag 2018 för Skulsta-Nybble-V 

Torvesta VSF 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beviljar Skulsta-Nybble-V Torvesta VSF (väg 

28265) iståndsättningsbidrag med maximala 98 480 kronor som 

delfinansiering vid åtgärdande av beläggning längs med delar av 

samfällighetens vägsträckning. 

Ärendebeskrivning 

 

Skulsta-Nybble-V Torvesta VSF (enskild väg nr 28265) har till 

kommunen inkommit med ansökan om Iståndsättningsbidrag för att 

åtgärda beläggning på del av föreningens vägar. Nuvarande 

beläggning uppvisar sådana skador att lagning inte är aktuell. 

 

Vägen trafikeras förutom av privatpersoner och lantbrukets 

transporter även av kommunal service, räddningstjänst med flera. 

Föreningen har sammanlagt 6 790 meter väg. 

 

Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från 

Trafikverket om bidrag för att utföra beläggningsunderhåll. 

 

Trafikverket beviljar 70 % bidrag av den beräknade kostnaden för 

åtgärden, som beräknas till 419 063 kronor inklusive moms. 

Trafikverkets bidrag blir 293 344 kronor. 

 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 

iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden mellan den 

beräknade totalkostnaden för beläggningarna 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 98 480 kronor. 

Ärendets beredning 

Samfällighetsföreningen har tidigare ansökt om partiellt övertagande 

av föreningens vägar. Den ansökan avslogs av TU 2018-06-12, § 

78/18. Men i samma beslut informerades om föreningens möjlighet 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

att söka iståndsättningsbidrag för åtgärder under förutsättning att 

Trafikverket utrett och beviljat bidrag för densamma. 

 

Så har nu skett och Trafikverket har dels kostnadsberäknat åtgärden 

till 419 063 kronor, dels beviljat bidrag med 293 344 kronor. Detta 

innebär att vägsamfälligheten uppfyller kommunfullmäktiges 

kriterier för att erhålla iståndsättningsbidrag. 

 

Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700 000 kronor för 

iståndsättningsbidrag. Hitintills har ett bidrag beviljats under år 2018 

med 115 679 kronor varför 584 321 kronor av budgetanslaget 

återstår. Tillväxtutskottet beslutar om bidrag ska beviljas, samt 

bidragets storlek, dock högst 23,5% av det av Trafikverket beslutade 

totalkostnaden för åtgärden. Det maximala bidraget som 

tillväxtutskottet kan besluta om i aktuellt ärende är 98 480 kronor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beviljar Skulsta-Nybble-V Torvesta VSF (väg 

28265) iståndsättningsbidrag med maximala 98 480 kronor som 

delfinansiering vid åtgärdande av beläggning längs med delar av 

samfällighetens vägsträckning. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten 

Ekonomienheten 

 

För kännedom: 

Skulsta – Nybble - Västra Torvesta vägsamfällighet, VSF 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §110/18    

 

Besök från Företagarna 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Gunilla Pöchhacker från Företagarna informerar tillväxtutskottet om 

arbetet med bland annat nyföretagarcentrum Bergslagen. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §111/18    

 

Information från Masugnen - Utbildningsenheten 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Catrine Pernros-Eriksson, rektor på Masugnen informerar 

tillväxtutskottet om följande: 

 

• Start av industritekniskt program, där 11 elever är antagna 

• Fortsatt samverkan med restaurang- och livsmedelsprogrammet 

på Lindeskolan 

• Eventuell utökad regional samverkan om yrkesutbildning 

• Regionalt valideringsprojekt 

• Gemensam webbportal för vuxenutbildning i regionen 

• PRAO –utveckling av nytt upplägg tillsammans med 

industriföretagen och Teknikcollege 

• Ansökan till yrkeshögskolan att starta en ny omgång 

tandsköterskeutbildning 

• Utökning av undersköterskeutbildningen januari 2018 

• Efterfrågan av uppdragsutbildning Office 365 och Excel 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §112/18   Dnr: KS 2018/44 

 

Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

utbildningsenheten mars-maj 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Catrine Pernros-Eriksson, rektor på Masugnen redovisar statistiken 

för in- och utflödet på utbildningsenheten mars-maj 2018 för 

tillväxtutskottet. 

 

Totalt är 186 personer inskrivna på Svenska för invandrare (SFI). 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §113/18   Dnr: KS 2018/43 

 

Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

arbetsmarknadsenheten - juni 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Emil Chandorkar, redovisar 

statistik för in- och utflödet på arbetsmarknadsenheten januari-juni 

2018. 

 

Totalt är det 290 ärenden, varav 122 kvinnor och 168 män. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §114/18   Dnr: KS 2017/455 

 

Redovisning av extratjänster januari-juni 2018 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Emil Chandorkar, redovisar 

statistik för extratjänster januari-juni 2018. 

 

Totalt är det 61 ärenden, varav 30 är kvinnor och 31 män. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §115/18     

 

Information om sökta medel för medborgarservice 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Emil Chandorkar, 

informerar tillväxtutskottet om sökta medel för medborgarservice.  

 

Annons om projektledare/samordnare för projektet har gått ut. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §116/18   Dnr: KS 2018/244 

 

Omdisponering av budget för ferie och färdtjänstresor 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

Kommunstyrelsen omdisponerar budget för ferie, 1 Mnkr från 

kommunstyrelsen till tillväxtförvaltningen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I Lindesbergs kommun har det varit ett politiskt önskemål att 

erbjuda så många ungdomar som möjligt en ferieplats under 

sommaren. Inför 2018 är 300 ungdomar som är erbjudna ferieplats. 

Grundbudget år 2018 är 1 300 tkr, då saknas 500 tkr i budget för att 

täcka upp till 300 platser. Kommunen kan ansöka om att få 246 tkr i 

bidrag från arbetsförmedlingen nettoutfallet år 2017 blev 1 700 tkr 

för 338 stycken ferieplatser. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen 

besluta 

1. omdisponera budget för ferie, 1 Mnkr från kommunstyrelsen 

till tillväxtförvaltningen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §117/18   Dnr: KS 2018/287 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 

för tillväxtutskottet 
 

Beslut 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för 

tillväxtförvaltningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade den 8 augusti 2018 

verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för tillväxtförvaltningen. 

Helårsprognosen för tillväxtförvaltningen visar på en budget i 

balans. Totalt för perioden januari till juni redovisas en avvikelse 

mot budget med + 1,3 Mnkr. 

Inom verksamheten kommunikation så ingår budget och kostnader 

för färdtjänstresor. Kostnaderna och antalet färdtjänstresor har ökat 

from mars månad 2018 utifrån att socialförvaltningen har gjort en 

förändring gällande resor till och från daglig verksamhet. Prognosen 

för 2018 är - 0,6 Mnkr. 

Verksamheten anläggningar och hyror visar på ett positivt resultat 

med 0,6 Mnkr på helåret och det avser budget för hyra av ett nytt 

ridhus. Ridhuset kommer inte att vara färdigställt förrän i slutet på 

året därav ett överskott 2018. 

Biografverksamheten prognostiserar ett underskott med 0,2 Mnkr 

och det är främst intäkterna som är lägre än budgeterat. 

Samverkansenhetens prognos med - 0,2 Mnkr avser intäkter för 

uthyrningen av lokaler på Masugnen som är lägre än budgeterat. Det 

beror på att lokalerna inte är tillgängliga för uthyrningen i samma 

utsträckning längre då det är fler antal personer som studerar. 

Utbildningsenhetens prognos på helåret är 0,1 Mnkr i underskott. 

Prognosen för teknikcollege är - 0,7 Mnkr, de andra verksamheterna 

inom utbildningsenheten täcker upp 0,6 Mnkr av de 0,7 Mnkr i 

underskott så totalt är prognosen - 0,1 Mnkr. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att nämndernas 

verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för tillväxtförvaltningen ska 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §118/18   Dnr: KS 2018/148 

 

Mål och budget 2019 VP 2020–2021 för 

tillväxtutskottet 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet överlämnar förslag till mål och budget 2019 VP 

2020–2021 för tillväxtutskottet till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade den 8 augusti 2018 förslag till mål 

och budget 2019 VP 2020–2021 för tillväxtutskottet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att förslag till mål och 

budget 2019 VP 2020–2021 för tillväxtutskottet ska överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

 

 
 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §119/18   Dnr: KS 2018/286 

 

Uppföljning av internkontroll januari-juni 2018 för 

tillväxtutskottet 
 

Beslut 

 

Uppföljning av internkontroll januari-juni 2018 för tillväxtutskottet 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade den 8 augusti 2018 uppföljning av 

internkontroll januari-juni 2018 för tillväxtutskottet. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att uppföljning av 

internkontroll januari-juni 2018 för tillväxtutskottet ska överlämnas 

till kommunstyrelsen. 
 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §120/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 

 

2018-06-08 Rutin för yttrande över inkomna remisser från 

andra kommuner eller myndigheter Dnr  

  

 

2018-07-02 Samarbetsavtal - objekt järnvägen Storå 

Terminal - upplåtelse av del av järnvägsnät och mark där 

trafiken är av obetydlig omfattning, TRV 2018/68741 Dnr  

  

 

2018-07-11 Redovisning Stiftelsen Activas verksamhet 

2017-2018, resultat insatser i Lindesberg Dnr KS 2018/131 

  

 

2018-07-16 Länsstyrelsen - lägesrapport med anledning 

av låga vattennivåer och minskande tillgång till foder och 

bete 

översänt till Samhällsbyggnad Bergslagen Dnr  
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