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Plats och tid:

Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-14:00

Beslutande:

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

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga
deltagare:

Ellinor Halldan, kommunsekreterare
Magnus Sjöberg, förvaltningschef
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg §5–13
Anette Persson, controller §5–6
Kristina Öster, kulturchef §5
Mattias Molin, rektor §5
Catrin Pernros-Eriksson, rektor §5
Emil Chandorkar, enhetschef §5 och §8
Sofie Sälle, ekonom §5–6
Sara Hallström, stadsarkitekt §6–7
Gunnar Jaxell, stabsekonom §7–13
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare §7–13
Isabella Lohse, enhetschef §12–13
Jonas Andersson, fritidskonsulent §14–15
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör §5–13
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör

Utses att
justera

Jonas Kleber (C) med Jan Hansson (M) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten onsdag den 27 februari 2019 kl. 15.00

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Ellinor Halldan

Ordförande

__________________________________________________________
Irja Gustavsson

Justerare

__________________________________________________________
Jonas Kleber
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
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Ärendeförteckning
§5/19

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december 2018
för tillväxtförvaltningen

§6/19

Uppföljning av internkontroll januari-december 2018 för
tillväxtförvaltningen

§7/19

Presentation Sara Hallström, ny stadsarkitekt

§8/19

Ferie 2019

§9/19

Yttrande för stängning av plankorsning vid Stenfallsgatan i
Frövi för viss trafikering

§10/19

Rastplats vid mellersta infarten i Lindesberg Riksväg 50

§11/19

Avtal för övertagande av infrastrukturansvar – Spår 3 och
utdragsspår i Storå

§12/19

Rapport pågående Detaljplaner Lindesberg

§13/19

Samverkansprojekt handelsutveckling

§14/19

Investeringsbidrag för fotbollsanläggning till IFK Lindesberg

§15/19

Nyttjanderättsavtal och ny taxa för konstgräsplanen på Fröjevi
Idrottsplats i Frövi
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TU §5/19

Dnr: KS 2019/56

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december
2018 för tillväxtförvaltningen
Beslut
Tillväxtutskottet godkänner uppföljning av verksamhetsberättelsen
2018 för tillväxtförvaltningen och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten överlämnade verksamhetsberättelse för år 2018 till
tillväxtförvaltningen den 12 februari 2019 för antagande.
Vuxenutbildningen har organiserats om och från och med augusti
2018 finns två rektorer anställda. Det innebär att det finns mer
resurser avsatt för att arbeta med utbildningsfrågorna.
Vuxenutbildningen har även under detta år haft fortsatt stor
efterfrågan på utbildning och under oktober månad var det ca 500
personer i olika kurser och utbildningar. Det har fortfarande varit kö
till SFI, men lagkravet på utbildningsstart tre månader efter
kommunplacering uppnås.
Arbetsmarknadsenheten har arbetet med 384 ärenden under året.
Praktiksamordningen har gått från projektform till ordinarie
verksamhet, där arbetsmarknadsenheten ska vara en väg in till
arbete/studier. Cirka 300 ungdomar har erbjudits feriejobb både
inom kommunal verksamhet och föreningsplatser. Under året 2018
har arbetsmarknadsenheten fortsatt arbetet med att tillsätta
Extratjänster. I december har 62 platser tillsatts i kommunen.
Serviceteamet har utfört 825 uppdrag.
All In har i januari 2019 varit igång cirka ett år. Till och med
december 2018 har projektet fått ut sex personer i arbete och två i
studier.
Under 2018 öppnades Fritidsbanken upp där arbetsmarknadsenheten
och daglig verksamhet har ett samarbete kring utlåning av sport- och
fritidsutrustning för att bidra till att fler personer ska kunna få en
meningsfull fritid. Fritidsbanken har haft cirka 400 artiklar utlånade
under 2018.
I mitten av december anställdes en projektledare/servicevärd till
Medborgarservice som öppnar i januari 2019. Medborgarservice ska
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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vara en plats för alla medborgare att vända sig till när det gäller att
få svar på allmänna frågor.
Under hösten har den nya biblioteksbussen tagits i drift och nya
sorters hållplatser har etablerats i samarbete med civilsamhället.
Frövi bibliotek invigdes efter ombyggnad och kan erbjuda större och
trevligare lokaler.
Verksamheten inom allmänkultur syftar till att erbjuda arrangemang
samt på andra sätt främja ett brett och kvalitativt gott kulturliv i
kommunen. Kulturarvsverksamheten har fortsatt med att
tillgängliggöra kulturarvet bland annat genom utställningar av
museiföremål på olika platser i kommunen.
Biografverksamheten har slagit rekord då det gäller antal besök
under året. En utredning av framtida organisation av
biografverksamheten har skett.
Under 2018 har näringslivsenheten verkat för att skapa mötesplatser
för näringslivet i Lindesbergs kommun, bland annat genom
företagslotsmöten, cirka 100 företagsbesök, företagsfrukostar och
genom att anordna en näringslivsdag.
I juni 2018 stod ett nytt utegym klart vid elljusspåret i
Guldsmedshyttan och under hösten 2018 färdigställdes en fullstor
konstgräsplan på Fröjevi idrottsplats. I slutet av 2018 stod det nya
ridhuset färdigt, vilket ger möjligheter att öka både ridverksamheten
samt intresset för ridsport i hela kommunen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
godkänner uppföljning av verksamhetsberättelsen 2018 för
tillväxtförvaltningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §6/19

Dnr: KS 2019/57

Uppföljning av internkontroll januari-december 2018
för tillväxtförvaltningen
Beslut
Tillväxtutskottet godkänner uppföljning av internkontroll 2018 för
tillväxtförvaltningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten överlämnade uppföljning av internkontroll 2018
för tillväxtförvaltningen den 11 februari 2019.
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom
att kommunstyrelsen nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande uppnås:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
godkänner uppföljning av internkontroll 2018 för
tillväxtförvaltningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §7/19

Dnr:

Presentation Sara Hallström, ny stadsarkitekt
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och hälsar välkommen.
Ärendebeskrivning
Sara Hallström, ny stadsarkitekt, presenterar sig och sitt uppdrag för
tillväxtutskottet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §8/19

Dnr: KS 2019/53

Ferie 2019
Beslut
Samtliga som söker feriearbete 2019 ska om möjligt erbjudas
ferieplats. Om tillräckligt många ferieplatser inte finns ska följande
turordning gälla för samtliga sökande.
Feriearbete erbjuds i första hand de som går i ettan på gymnasiet, de
i tvåan på gymnasiet samt unga som slutar nian. Asylsökande
ungdomar inom urvalsgruppen med samordningsnummer ingår. För
år 2019 innebär det att ferieplatserna erbjuds ungdomar
folkbokförda i Lindesbergs kommun enligt följande
prioriteringsordning:
I första hand till ungdomar födda 2002
I andra hand till ungdomar födda 2001
I tredje hand ungdomar födda 2003
Ärendebeskrivning
Turordningsregler för ferie 2019.
Till sommaren 2019 kommer feriearbetsplatser erbjuds ungdomar
folkbokförda i Lindesbergs kommun.
Det innebär att ferieplatserna erbjuds ungdomar folkbokförda i
Lindesbergs kommun enligt prioriteringsordning.
Kommunen erbjuder unga inom målgruppen en ferieplats utifrån
antalet inkomna platser. Om platserna inte räcker gäller
prioriteringsordningen enligt ovan.
Asylsökande ungdomar inom målgruppen utan fullständigt
personnummer måste ha ett samordningsnummer för att kunna söka
feriearbete
Förvaltningens förslag till beslut
Feriearbete erbjuds i första hand de som går i ettan på gymnasiet, de
i tvåan på gymnasiet samt unga som slutar nian. Asylsökande
ungdomar inom urvalsgruppen med samordningsnummer ingår. För
år 2019 innebär det att ferieplatserna erbjuds ungdomar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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folkbokförda i Lindesbergs kommun enligt följande
prioriteringsordning:
I första hand till ungdomar födda 2002
I andra hand till ungdomar födda 2001
I tredje hand ungdomar födda 2003
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår ändring till beslutsförslaget:
Samtliga som söker feriearbete 2019 ska om möjligt erbjudas
ferieplats. Om tillräckligt många ferieplatser inte finns ska följande
turordning gälla för samtliga sökande.
Feriearbete erbjuds i första hand de som går i ettan på gymnasiet, de
i tvåan på gymnasiet samt unga som slutar nian. Asylsökande
ungdomar inom urvalsgruppen med samordningsnummer ingår. För
år 2019 innebär det att ferieplatserna erbjuds ungdomar
folkbokförda i Lindesbergs kommun enligt följande
prioriteringsordning:
I första hand till ungdomar födda 2002
I andra hand till ungdomar födda 2001
I tredje hand ungdomar födda 2003
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om tillväxtutskottet kan
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson
(S) ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Arbetsmarknadsenheten
För kännedom:
Kommunal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §9/19

Dnr: AKK2015/162

Yttrande för stängning av plankorsning vid
Stenfallsgatan i Frövi för viss trafikering
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet för att till sammanträdet den
12 mars 2019 få in underlag från trafikingenjören gällande kostnad
för skyltning i korsningen.
Ärendebeskrivning
Företrädare för Regionen, kommunen och företag i Frövi har under
många år verkat för att bangården i Frövi ska byggas om för att
bättre anpassas till bland annat BillerudKorsnäs ökande behov.
Kostnader över 50 miljoner för ett enskilt projekt skulle före 2018
alltid finnas med i den Nationella infrastrukturplanen och beslutas
av regeringen för att kunna genomföras. Generaldirektören hade då
delegation på ärenden upp till 50 mkr. När man beslutade om den
senaste Nationella planen höjdes GD:s delegation till 100 mkr. Det
har öppnat nya dörrar för genomförande av ombyggnaden av Frövi
bangård.
Vid senaste fastställda Nationella infrastrukturplan inkluderades
ombyggnationen av Frövi bangård, med planerad byggstart någon
gång mellan 2025 och 2029, till en beräknad kostnad om drygt 200
mkr.
Då denna åtgärd ligger lite väl långt fram i tiden har ovan nämnda
parter under de senaste 2–3 åren arbetat fram en strategi där man
skulle kunna genomföra ett antal mindre åtgärder. De skulle
underlätta ombyggnaden av Frövi bangård och framförallt skapa
gynnsamma förutsättningar för BillerudKorsnäs beslutade
produktionsökningar. De järnvägsspår som utgör bangården idag, är
för korta för att hantera hela tåg. Man måste dela på inkommande
tågsätt innan man drar upp vagnarna till fabriken.
I den av arbetsgruppen planerade tidplanen preciserades olika
åtgärder och vilken huvudman som skulle ha ansvar för
genomförandet. En mycket viktig åtgärd var att ta bort
plankorsningen vid Stenfallsgatan.
Detta av två anledningar. Dels vill man inte ha korsande
bil/lastbilstrafik i en korsningspunkt som innehåller flera
järnvägsspår och framförallt inte över en blivande bangård. Det
senare skulle aktualiseras när man förlänger spåren i själva
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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bangården för att anpassa längden till den nya standarden, 750 meter
långa tåg.
I tidplanen listade man åtgärderna enligt följande:
• Ny väg mellan Frövi företagsby med omgivning som ska förbindas
med vägen som går mellan väg 249, via BillerudKorsnäs till väg
831. (Axels väg).
• Fördjupad viadukt längs med samma väg så fri höjd erhålles.
• Avstängning av tung trafik förbi idrottsplatsen (Norra Bangatan)
• Ny GC-bro över bangården för att förbinda området väster om
idrottsplatsen med Resecentrum, samt
• Stängsling längs med järnvägen för att förhindra spårspring.
Av ovanstående är allt utom en ny gång- och cykelbro färdigställda.
Ärendets beredning
Den nu aktuella frågan är stängning av plankorsningen vid
Stenfallsgatan och i så fall för vilka trafikslag mm. Samråd har
genomförts med Trafikverket, trafikingenjör på samhällsbyggnadsförbundet samt företag i närområdet.
Trafikverkets önskemål är att stänga plankorsningen för all trafik
inklusive gående och cyklister. Men då en stängning av
plankorsningen inklusive uppsättning av stängsel på båda sidor, det
som saknas idag, skulle innebära stora omvägar för gående och
cyklister, accepterar Trafikverket en lösning där bil och lastbilstrafik
förbjuds, men att övriga kan passerar korsningen. Denna lösning
görs i avvaktan på att den planerade GC-bron över bangården byggs.
Kommunens (Samhällsbyggnadsförbundets) önskan är att tung trafik
inte ska trafikera Norra Bangatan förbi Idrottsplatsen där barn går
och korsar gatan. Man vill därför sätta upp förbudsskyltar dels från
Norrtullsgatan i väster till Bergslagsvägen i öster där man förbjuder
genomfart av tung trafik. Lastbilar med ärenden i området är
undantagna.
En konsekvens av den här planerade avstängningen är att
kommunen breddat vägen utanför Brenntag och Maxidoor för att
lastbilar som ska till/åka från företagen ska kunna klara av att svänga
in på respektive företags områden från väster mot tidigare från öster.

Justerandes signatur
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Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar:
1. Plankorsningen vid Stenfallsgatan stängs för fordonstrafik av
alla slag från 2019-03-01
2. Norra Bangatan mellan Norrtullsgatan och Bergslagsvägen
stängs för genomfart av tung trafik vid samma tidpunkt
3. kommunen tillstyrker att plankorsningen vid Stenfallsgatan
stängs för all passage när ny gång- och cykelbro över bangården
finns tillgänglig.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för
att till sammanträdet den 12 mars 2019 få in underlag från
trafikingenjören gällande kostnad för skyltning i korsningen.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet sa
beslutas idag och finner att tillväxtutskottet beslutat att ärendet ska
återremitteras.
_____
För åtgärd:
Trafikingenjören

Justerandes signatur
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TU §10/19

Dnr: KS 2019/52

Rastplats vid mellersta infarten i Lindesberg Riksväg
50
Beslut
Tillväxtutskottet beslutar:
1. om förfrågningar rörande försäljning av varor vid rastplatsen
belägen vid Fotbollsgatans västra del, inkommer så ska
inriktningen vara försäljning av lokalproducerade varor, i
avvaktan på nytt förslag.
2. uppdra åt kommundirektören att utreda och föreslå vem som ska
vara huvudman för rastplatsen, inklusive eventuella byggnader
och funktioner.
3. uppdra åt förvaltningschefen att sammanställa en arbetsgrupp
som får i uppdrag att lämna förslag på hur den aktuella
kvadranten, där rastplatsen är belägen, ska utnyttjas de
kommande 10 åren.
4. Återrapport ska ske till tillväxtutskottet i oktober 2019.
Ärendebeskrivning
Om någon enskild eller ett företag önskar bedriva någon form av
verksamhet, information, försäljning eller liknande, med
allmänheten som mottagare/köpare måsta man ha polistillstånd med
kommunens godkännande, dels för att man vänder sig till
offentligheten, dels för att nyttja kommunal mark för genomförande,
om det inte gäller försäljning på någon av kommunens 7-8 beslutade
torgplatser. En torgplats kan hyras för en dag, en vecka eller upp till
tre månader genom bokning hos Turistbyrån.
Inför förra sommaren fick Näringslivsavdelningen ansökningar om
att sälja varor i anslutning till rastplatsen vid mellersta infarten till
Lindesberg.
Åren dessförinnan hade Näringslivsavdelningen ett avtal, med en
försäljare av fiskeutrustning, i vilket försäljaren förpliktigades att
lämna turistisk information under öppettiderna utöver sin
fiskeredskapsförsäljning.
Under förutsättning att försäljaren utförde dessa åtaganden hyrde
han delar av byggnaden som finns på rastplatsen.

Justerandes signatur
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I en del av byggnaden finns en toalett som är öppen för allmänheten.
Vid handläggningen av de inför förra sommaren inkomna
önskemålen om försäljning av varor i anslutning till rastplatsen
träffades en muntlig överenskommelse mellan Kommunchefen,
Näringslivschefen och undertecknande handläggare, som har
kommunstyrelsens delegation i den här typen av ärenden, att endast
tillåta försäljning av varor som producerats lokalt, dels för att
presentera produkter som har sitt ursprung i Lindesberg, dels för att
locka in tillfälliga besökare till Lindesbergs tätort.
Under tiden som frågan handlagts har flera frågeställningar
aktualiserats som måste utredas och tas ställning till.
En fråga har varit vem som ”äger” byggnaden på rastplatsen. Vad
gäller sittgrupperna på gräsmattorna så har Näringslivsavdelningen
införskaffat, betalat och låtit placera ut dessa för att göra
”huvudentrén” till Lindesberg attraktivare.
Ägare till marken där rastplatsen är belägen är Lindesbergs
kommun. För ytorna som är aktuella finns ingen giltig detaljplan.
Den/de som fanns togs bort i samband med att det fördes en dialog
mellan Trafikverket och kommunen i syfte att anlägga en cirkulation
i korsningen Fotbollsgatan/Rv 50/Siggebohyttevägen. Man delade
upp området i fyra kvadranter samt området för ny dragning av
Fotbollsgatan. För den senare fullföljdes bildandet av en ny
detaljplan.
Planen på att anlägga en cirkulation i korsningen är skrinlagd och en
ny utredning (en ÅtgärdsValsStudie, ÅVS) pågår och förväntas vara
färdig under hösten 2019 för att ligga som underlag när man tar fram
nästa Nationella plan för Infrastrukturen. Genomförande av åtgärder
på Rv 50 utanför Lindesbergs tätort kommer sannolikt inte att
genomföras förrän i slutet av 2020 talet eller i början av 2030-talet,
under förutsättning att aktuell del av Riksväg 50 finns med i nästa
Nationella plan.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar:
2. om förfrågningar rörande försäljning av varor vid rastplatsen
belägen vid Fotbollsgatans västra del, inkommer så ska endast
försäljning av lokalproducerade varor medges.
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5. uppdra åt Kommundirektören att utreda och föreslå vem som ska
vara huvudman för rastplatsen, inklusive eventuella byggnader
och funktioner.
3. uppdra åt Näringslivschefen att sammanställa en arbetsgrupp
som får i uppdrag att lämna förslag på hur den aktuella
kvadranten, där rastplatsen är belägen, ska utnyttjas de
kommande 10 åren.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande ändring av punkt 1:
1. Om förfrågningar rörande försäljning av varor vid rastplatsen
belägen vid Fotbollsgatans västra del, inkommer så ska
inriktningen vara försäljning av lokalproducerade varor, i
avvaktan på nytt förslag.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande ändring av punkt 3:
3. Uppdra åt förvaltningschefen att sammanställa en arbetsgrupp
som får i uppdrag att lämna förslag på hur den aktuella
kvadranten, där rastplatsen är belägen, ska utnyttjas de
kommande 10 åren.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår tillägg till förvaltningens
förslag:
4. Återrapport ska ske till tillväxtutskottet i oktober 2019.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas punkt 1, sedan behandlas punkt 2, därefter
behandlas punkt 3 och slutligen behandlas Irja Gustavsson (S)
tilläggsförslag.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag punkt 1 med Irja Gustavsson (S)
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag punkt 2 och finner att förslaget godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet
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Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag punkt 3 med Irja Gustavsson (S)
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Kommundirektör
Förvaltningschef
Tillståndshandläggare
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Mark- och exploateringsingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §11/19

Dnr: KS 2018/92

Avtal för övertagande av infrastrukturansvar – Spår 3
och utdragsspår i Storå
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet för att till sammanträdet den
12 mars 2019 få fram underlag som förtydligar framtida intäkter och
kostnader.
Ärendebeskrivning
Under några år har arbetet med att utveckla omlastningsplatsen i
Storå pågått. Dels har själva omlastningsytorna utökats, dels ansökte
kommunen tidigare att ta över spår 3 och skyddsspåret från
Trafikverket.
Detta för att kunna utveckla verksamheten i Storå i enlighet med den
förfrågan som från början kom från Kopparbergs bryggeri via
Trafikverket.
Som en följd av förfrågan genomförde dessutom Trafikverket en
funktionsutredning för att utreda vilken plats (järnvägsanläggning)
som skulle vara optimal utifrån både avstånd (från Kopparberg) och
utvecklingspotential. I utredningen kom man fram till att Storå bäst
uppfyllde de krav man ställt.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
1. godkänna föreliggande anslutningsavtal med Trafikverket för att
därmed bli infrastrukturförvaltare för spår 3 och utdragsspåret
utöver redan befintliga spår 4.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för
att till sammanträdet den 12 mars 2019 få fram underlag som
förtydligar framtida intäkter och kostnader.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet
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Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss och finner att
tillväxtutskottet beslutat att ärendet ska återremitteras.
_____
För åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtutskottet
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TU §12/19

Dnr: KS 2018/356

Rapport pågående Detaljplaner Lindesberg
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Enhetschef Isabella Lohse informerar tillväxtutskottet om pågående
detaljplaner.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka
för informationen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet
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TU §13/19

Dnr:

Samverkansprojekt handelsutveckling
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar åt förvaltningen att till sammanträdet i
mars 2019 ta fram en projektplan för en utredning som visar den
gemensamma strategiska utvecklingen för Norra stadskärnan samt
Handelsplatsen för att långsiktigt främja Lindesberg som
etableringsort och mötesplats.
Ärendebeskrivning
Enhetschef och exploateringsingenjör presenterar ett förslag till
handelsutredning för Lindesberg för tillväxtutskottet.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet uppdrar
åt förvaltningen att till sammanträdet i mars 2019 ta fram en
projektplan för en utredning som visar den gemensamma strategiska
utvecklingen för Norra stadskärnan samt Handelsplatsen för att
långsiktigt främja Lindesberg som etableringsort och mötesplats.
_____
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §14/19

Dnr: KS 2019/55

Investeringsbidrag för fotbollsanläggning till IFK
Lindesberg
Beslut
Tillväxtutskottet beslutar:
1. Avslå ansökan om investeringsbidrag för fotbollsanläggning till
IFK Lindesberg
Ärendebeskrivning
IFK Lindesberg är verksam på fritidsbyns idrottsanläggning där de
också äger en fotbollshall. Förening söker investeringsbidrag till
inköp av två avbytarbås och ett matchur till en sammanlagd kostnad
av 111 600 kr. Det motsvarar 100 % av investeringskostnaden.
Fritidsbyn är en kommunalägd fotbollsanläggning där den utrustning
de söker medel för borde vara standardutrustning som ingår i
kommunens åtaganden.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar:
2. Avslå ansökan om investeringsbidrag för fotbollsanläggning till
IFK Lindesberg
Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
_____
För kännedom:
IFK Lindesberg
Tillväxtförvaltningen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TU §15/19

Dnr: KS 2018/84

Nyttjanderättsavtal och ny taxa för konstgräsplanen på
Fröjevi Idrottsplats i Frövi
Beslut
Tillväxtutskottet beslutar:
1. Godkänna avtalet mellan Lindesbergs kommun och Frövi
Idrottsklubb.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
taxorna för konstgräsplanen fastställs enligt förslaget
Nyttjanderättsavtal för konstgräsplanen på Fröjevi idrottsplats i
Frövi.
Ärendebeskrivning
På Fröjevi idrottsplats i Frövi har en ny konstgräsplan färdigställts.
För att säkerställa att kommunens samtliga fotbollsföreningar har
tillgång till konstgräsplanen har en överenskommelse gjorts med
Frövi IK. Se bilaga 1. I korthet går överenskommelsen ut på att
Lindesbergs kommun ansvarar för bokningar under perioden 1 mars
till 15 maj och Frövi IK för övrig tid på året. Föreningar och andra
intressenter kan hyra konstgräsplanen till fastställda taxor.
I diskussionerna med Frövi IK har framkommit önskemål om att
justera taxan för privatpersoner, företag och föreningar som inte har
säte i Lindesbergs kommun till 800 kr i timmen. Den nuvarande
taxan är 500 kr/timmen. Den och övriga taxor baseras på taxorna för
hyra v idrottshall på Lindesbergs kommun.
Förslag till taxor för hyra av konstgräsplanen enligt följande:
Förening: seniorverksamhet

200 kr/timmen

Förening: ungdoms- och barnverksamhet

50 kr/timmen

Företag och privatpersoner

800 kr/timmen

Föreningar inte hemmahörande i
Lindesbergs kommun.

800 kr/timmen

Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Godkänna avtalet mellan Lindesbergs kommun och Frövi
Idrottsklubb.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
taxorna för konstgräsplanen fastställs enligt förslaget
Nyttjanderättsavtal för konstgräsplanen på Fröjevi
idrottsplats i Frövi.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Frövi idrottsklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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