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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 
Anslaget sätts upp   2021-05-03   Anslaget tas ned    2021-05-25  
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C), §§ 18–19 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mathz Eriksson (C) för Jonas Kleber (C) §§ 16–17 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Bram Corthals, VA-ingenjör 
Martina Björck, näringslivsutvecklare 
Karin Öhman, mark- och exploateringsingenjör 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef 
Simon Ljunggren, samhällsplanerare 
Martin Lindström, förvaltningschef  
Sara Hallström, stadsarkitekt 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Markus Lundin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Tom Persson (SD) med Jonas Bernström (S) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten måndag den 3 maj 2021 kl. 13.00 
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
16 - 19 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tom Persson 



 

 Sammanträdesprotokoll 3 (10) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2021-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

Ärendeförteckning 

 
§16/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§17/21 Iståndsättningsbidrag för Gusselhyttan-Vinkällans 

samfällighetsförening 
  
§18/21 Strategi för byggnation i och formande av olika slags miljöer i 

Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 
  
§19/21 Dialog med tjänstepersoner 
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§16/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

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

_____ 
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§17/21   Dnr: KS 2021/84 
 
Iståndsättningsbidrag för Gusselhyttan-Vinkällans 
samfällighetsförening 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar  

• näringslivsenheten betalar ut Gusselhyttan-Vinkällans 
samfällighetsförening (väg 28226) 
iståndsättningsbidraget om 44 462 kr för 
bärlagerförstärkning på delsträckor av samfällighetens 
vägsträckning. 

Ärendebeskrivning 

Från Gusselhyttan-Vinkällans samfällighetsförening (enskild väg 
nr 28226) har till kommunen inkommit en ansökan om 
Iståndsättningsbidrag för bärlagerförstärkning.  

Uppgifter som kommunen har för den aktuella 
vägsamfälligheten är att 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 189 200 kronor. Trafikverkets bidrag blir 
132 440 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 44 462 
kronor. 

Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700 000 kronor för 
iståndsättningsbidrag. Lindesbergs kommun har i nuläget inte 
tagit några beslut som berör iståndsättningsbidrag 2021: 
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Således finns 700 000 kronor kvar att besluta om inom ramen 
för budget. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta  

• näringslivsenheten betalar ut Gusselhyttan-Vinkällans 
samfällighetsförening (väg 28226) 
iståndsättningsbidraget om 44 462 kr för 
bärlagerförstärkning på delsträckor av samfällighetens 
vägsträckning. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Näringslivsutvecklare 
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§18/21   Dnr: KS 2021/89 
 
Strategi för byggnation i och formande av olika slags 
miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta  

• uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet 
för stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram 
ett styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en 
bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

En nationell arkitekturpolicy antogs av riksdagen 2018 genom 
propositionen Politik för en gestaltad livsmiljö. Det nationella 
målet för arkitektur-, form- och designpolitiken formuleras:  

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås 
genom att:    

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden, 

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och 
sprids, 

• det offentliga agerar förebildligt, 

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till 
vara och utvecklas, 

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt.” 
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Med ”det offentliga” menas inte minst kommunen. Arkitektur 
berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs 
samt hur människor och samhälle fungerar, nu och i framtiden. 
Att arbeta aktivt med arkitekturfrågor är att planera och forma 
vårt samhälle - våra gestaltade livsmiljöer - mer hållbart. 

När miljöer planeras, byggs eller förvaltas möts olika aktörer. 
Alla fysiska miljöer innehåller många olika slags värden och 
behov som måste jämkas eller avvägas mot varandra. 
Kommunen både kan och bör stimulera till att någon reflekterar 
över arkitekturens möjligheter innan hen lägger tid och pengar 
på ett specifikt utformningsförslag.  

Utredningen kommer landa i något som i dagsläget kan kallas en 
kommunal arkitekturpolicy, som inkluderar resonemang om 
mer urbana som mer rurala miljöer. Vilken typ av styrdokument 
och dokumentets namn kommer klargöras under processens 
gång. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 
styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer i kommunen. Styrdokumentet ska tas fram 
genom en bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att förslag till beslut ska ändras till 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet för 
stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram ett 
styrdokument för byggnation i och formande av olika slags 
miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en bred dialog med 
förtroendevalda samt olika intressegrupper i kommunen under 
verksamhetsår 2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas (S) ändringsförslag och finner att 
förslaget förslag godkänns.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
För kännedom: 
Fastigheter i Lindesberg AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§19/21   Dnr:  
 
Dialog med tjänstepersoner 
 

Beslut 

Följande punkter diskuterade på utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 9 mars 2021: 

• Budget 2020  

• Budget kommunstyrelseförvaltningen 2022 

• Paddelbana på Loppholmarna 

• Storå omlastningscentral 

• Vindkraftsetableringar 

Ärendebeskrivning 

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

_____ 
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