
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 

 

 

Plats och tid: 

 
Brandstationen, kl. 9:00-12.30 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Jonas Kleber (C), vice ordförande 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 

 
Tjänstgörande 

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

 

 

 
Övriga deltagare: Ellinor Halldan, sekreterare 

Magnus Sjögren, förvaltningschef 

Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 

Wilhelm Magnusson, näringslivschef 

Isabella Lohse, enhetschef §133-134 

Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare §137 

Anette Persson, controller §137-139 

Bengt Storbacka (S), arbetsgruppen för kommunala servicenivåer §137-140 

Daniel Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör §133-134, 136-144, jäv §135 

Ingrid Åberg (KD), ersättare som inte tjänstgör 

Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör 

Anton Johansson, praktikant vid kanslienheten 

 
Utses att justera Jan Hansson (M) med Dan Waltersson (S) som ersättare 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten tisdagen den 16 oktober 2018 kl.10.00 

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 

Ellinor Halldan 

 

 

Paragraf 

 

133 - 144 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

 

Irja Gustavsson 

 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

 

Jan Hansson 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-10-09 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kanslienheten 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§133/18 Rapport om pågående detaljplaner för Ljusnarsberg, Lindesberg, 

Hällefors och Nora kommuner 

  

§134/18 Bryggprogram för kommunal mark utmed Bottenån och Lindesjön  

  

§135/18 Utredning av organisation av biografverksamheten 

  

§136/18 Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun 2019-2027  

  

§137/18 Servicepunkter i Lindesberg 

  

§138/18 Månadsuppföljning för tillväxtförvaltningen september 2018  

  

§139/18 Internkontrollplan 2019 för tillväxtförvaltningen 

  

§140/18 Hållbar kommunal service - Mindre många 

  

§141/18 Riktlinje för bostadsförsörjning 

  

§142/18 Försäljning av fastigheten Lindesby 1:13 

  

§143/18 Beställning av detaljplan för Stadsskogen 2:11, 2:8 och del av 1:1 

  

§144/18 Meddelanden 

  

  
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §133/18   Dnr: KS 2018/356 

 

Rapport om pågående detaljplaner för Ljusnarsberg, 

Lindesberg, Hällefors och Nora kommuner 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Isabella Lohse och Wilhelm Magnusson informerar tillväxtutskottet 

om pågående detaljplaner.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka 

för informationen. 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §134/18   Dnr: AKK2016/338 

 

Bryggprogram för kommunal mark utmed Bottenån 

och Lindesjön  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att anta bryggprogrammet.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet (TU §129) uppdrar åt Bergslagens miljö- och 

byggnämnd, i samråd med Bergslagens kommunalteknik att ta fram 

ett bryggprogram för kommunal mark utmed Bottenån och 

Lindesjön, för vidare beslut i tillväxtutskottet 2017. 

 

Bryggprogrammet har tagits fram för att klargöra 

var på kommunal mark privata bryggor kan förekomma 

och var allmänhetens rekreationsintressen istället ska främjas. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

bryggprogrammet.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §135/18   Dnr: KS 2018/319 

 

Utredning av organisation av biografverksamheten 
 

Beslut 

 

• Förvaltningen tar fram underlag för att offentligt utlysa 

uppdraget att driva biografverksamhet i Lindesbergs 

kommun.  

• Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett 

kulturpolitiskt uppdrag kan läggas då det gäller övrig 

verksamhet i kommunen.  

• Underlaget presenteras för tillväxtutskottet i november 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Biografverksamheten i Lindesberg är attraktiv och välbesökt men 

har också svagheter som behöver åtgärdas. VD för Besök Linde AB 

och kulturchefen har därför fått i uppdrag av tillväxtutskottet att 

utreda olika möjligheter för en framtida organisation av 

biografverksamheten. Bilagt finns den utredning som är resultatet.  

 

I utredningen förordas att uppdraget att driva biografen läggs på en 

extern entreprenör.  

 

Dessutom föreslås en förstärkning ur kulturpolitiskt perspektiv då 

det gäller konstformen film och en satsning på ökad bredd i utbudet 

på biografen. 

 

Jäv 

   

Daniel Andersson (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen 

av detta ärende. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar  

 

• Förvaltningen tar fram underlag för att offentligt utlysa 

uppdraget att driva biografverksamhet i Lindesbergs 

kommun. 

• Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett 

kulturpolitiskt uppdrag kan läggas då det gäller 

filmverksamhet i kommunen.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att formuleringen 

filmverksamhet i kommunen ändras till övrig verksamhet i 

kommunen under punkt två. 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att underlaget presenteras 

för tillväxtutskottet i november 2018.  

 

Mats Seijboldt (SD) föreslår att förvaltningens förslag ska avslås till 

förmån för att uppdraget ska läggas under Besök Linde AB. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag till 

beslut mot Mats Seijboldt (SD) förslag till beslut och finner att 

tillväxtutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavsson (S) ändringsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns.  

  

Reservationer 

 

Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han 

inkommer med en skriftlig reservation innan justering. 

 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kulturchefen 

 

 

 

  





LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §136/18   Dnr: AKK2016/278 

 

Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun 

2019-2027  
 

Beslut 

 

• 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. 

 

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. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att programmet skickas på 

remiss till de politiska partierna samt till nämnderna med sista 

svarsdatum den 1 december för beslut i tillväxtutskottet i december. 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår en skrivelse i programmet 

om att Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att prioriteringsgruppen kultur för 

äldre tas bort och ändras till kultur för alla. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 

Gustavsson (S) förslag och finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavsson (S) ändringsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Pär-Ove Lindqvist (M) ändringsförslag 

och finner att förslaget avslås.   

 

Reservationer 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Jan Hansson (M) reserverar sig mot 

beslutet 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §137/18   Dnr: KS 2018/360 

 

Servicepunkter i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. Återrapport till 

tillväxtutskottet ska ske i mars 2019. 

 

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  

• Caféhörna/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. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka för 

informationen. Återrapport ska ske till tillväxtutskottet i mars 2019. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten 

 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §138/18   Dnr: KS 2018/127 

 

Månadsuppföljning för tillväxtförvaltningen 

september 2018  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att hålla budget. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Anette Persson från ekonomienheten redovisar 

månadsuppföljningen för september 2018 för tillväxtförvaltningen. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

   

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet uppdrar 

till förvaltningen att hålla budget. 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §139/18   Dnr: KS 2018/362 

 

Internkontrollplan 2019 för tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet antar internkontrollplan 2019 och överlämnar den 

vidare till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning  

 

Ekonomienheten inkom den 3 oktober med en ny internkontrollplan 

för år 2018 för tillväxtutskottet. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet antar 

internkontrollplan 2019 och att den överlämnas till 

kommunstyrelsen 

 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd 

                      Ekonomienheten 

                      Kommunstyrelsen 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §140/18   Dnr: KS 2018/363 

 

Hållbar kommunal service - Mindre många 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt 

kommundirektören att arbeta fram ett förslag på servicenivåer 

utifrån det underlag som presenterades av arbetsgruppen. Förslaget 

ska presenteras för tillväxtutskottet i maj 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

   

Tillväxtutskottet uppdrog till beredningen för lokal utveckling att 

utreda vilka kommunala servicenivåer Lindesbergs kommun ska ha 

på sina byar/orter. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet föreslår 

att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att arbeta fram 

ett förslag på servicenivåer utifrån det underlag som presenterades 

av arbetsgruppen. Förslaget ska presenteras för tillväxtutskottet i 

maj 2019. 

 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd 

                      Kommunstyrelsen 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §141/18   Dnr: KS 2018/348 

 

Riktlinje för bostadsförsörjning 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 

samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till Riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern resurs och 

kostnaden belastar kommundirektörens anslag för utveckling. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 

bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det 

befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya bostäder ser 

ut 

 

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för 

att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. 

 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda 

med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar 

för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle 

att yttra sig. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de 

antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 

kommunfullmäktige. Lag (2013:866). 

1. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla 

följande uppgifter: 

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet, 

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 

bostadsförsörjningen. 

 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 

särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige antog den 28 september 2016 riktlinjer för 

2016-2025. Riktlinjerna följer inte fullständigt lagens krav och 

behöver därför omarbetas. Fastigheter i Linde AB kommer att svara 

för den externa kostnaden till hälften enlig överenskommelse med 

VD. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

• uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till 

Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern 

resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för 

utveckling. 

 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §142/18   Dnr: KS 2018/361 

 

Försäljning av fastigheten Lindesby 1:13 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar om köp av Lindesby 1:13 enligt förslag till 

köpekontrakt.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun håller på att planlägga småhustomter på mark 

som idag ägs av Linde Energi. Kommunens avsikt med planläggning 

har hela tiden varit att ta fram kommunala småhustomter och då är 

det nödvändigt att kommunen även blir ägare till marken. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar  

• om försäljning av Lindesby 1:13 enligt förslag på köpekontrakt 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att beslutsformuleringen ändras till 

köp av Lindesby 1:13 enligt förslag till köpekontrakt 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om tillväxtutskottet kan 

besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med Pär-Ove 

Lindqvist (M) ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförbundet 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §143/18   Dnr: KS 2018/366 

 

Beställning av detaljplan för Stadsskogen 2:11, 2:8 och 

del av 1:1 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

att ta fram en detaljplan för Stadsskogen 2:11, 2:8 och del av 1:1 i 

Lindesberg. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I samband med att stadsskogsskolan avvecklas till förmån för 

Lindbackaskolan finns ett behov av att reglera området stadsskogen 

med en ny detaljplan. Detta delvis eftersom det har uppkommit 

önskemål om att ändra verksamheten vid stadsskogen från 

skolverksamhet till boenden (äldreboende, ungdomsboenden mm).  

 

Vidare finns det företag som har visat intresse för att bygga 

äldreboende och/eller trygghetsboende på det område som föreslås 

planläggas och/eller inom den befintliga byggnaden 

(stadsskogsskolan).  

 

Ett exploateringsavtal mellan byggherre och kommunen kommer 

parallellt med detaljplanen att tas fram vilket reglerar åtagandet i 

fråga om kostnader för detaljplan och fastighetsreglering. 

 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta att 

 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att ta fram en 

detaljplan för Stadsskogen 2:11, 2:8 och del av 1:1 i Lindesberg. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Fastigheter i Linde AB 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 

Näringslivsenheten 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §144/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 

 

2018-08-20 Beslut om statlig medfinansiering till 

Resecentrum/Bussangöring högstadieskola steg 1 av 2 TRV 

2018/65009 Dnr KS 2018/40 

  

 

2018-08-21 Beslut om avslag för statlig medfinansiering 

för GC-väg, gång- och cykelväg Ishockeygatan TRV 

2018/65010 Dnr KS 2018/40 

  

 

2018-09-06 Beslut om klimatinvesteringsstöd för spår för 

ny omlastningsterminal i Frövi - ska vara slutförd senast 

2020-09-30 KKL-01957-2017 Dnr AKK2015/403 

  

 

2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 

(beslutande)s sammanträde den 18 september 2018 - 

Uppföljning av internkontroll januari-juni 2018 för alla 

nämnder och kommunala bolag Dnr KS 2018/286 

  

 

 

 

 


