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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-04-11  

 
 
 

 
  

Plats och tid: 
 

Masugnspipan, Masugnen, kl. 9.00-13.30 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Jonas Bernström (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) § 44 - 54 
Jan Hansson (M) 
Virosa Viberg (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Daniel Andersson (S) för Dan Walterson (S) 
Inger Griberg (MP) för Pär-Ove Lindqvist (M) § 55 - 57 
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Magnus Nordqvist, upphandlare § 44 
Frida Nilsson, fysisk planerare § 44 
Arne Tschentscher, kvalitetsledare park/skog § 44 
Anders Johansson, Coompanion § 45 
Jonas Andersson, fritidskonsulent § 46 – 50 
Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 52–53 
Anette Persson, controller § 53 – 54 
Isabella Lohse, enhetschef stadsarkitektkontoret § 55 - 56 
Linda Svahn (S), ersättare som inte tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör § 44 - 54 
 

Utses att justera Daniel Andersson (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
Justeringens plats 
och tid: 

Måndag den 16 april 2018 kl. 15.00 på sekreterarens rum 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
44 - 57 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Daniel Andersson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-04-11 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§44/18 Information om utveckling av Flugparken 
  
§45/18 Information från Coompanion 
  
§46/18 Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum 2018 
  
§47/18 Bidragsansökan från Guldsmedshyttans musikkår för 

Sommarsaluten 2018 
  
§48/18 Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour 2018 
  
§49/18 Bidragsansökan från Guldsmedshytte Sportklubb för nytt 

omklädningsrum i Råsshallen 2018 
  
§50/18 Svar på Medborgarförslag om att bygga en plats där alla barn kan 

ha kul, trampolinpark eller en arkadhall i Storå 
  
§51/18 Åtgärder utifrån resultatet från demokratidagen 2017 
  
§52/18 Redovisning av genomförande av en gemensam övergripande 

praktiksamordnande funktion 
  
§53/18 Mål och budget 2019–2021 för tillväxtförvaltningen 
  
§54/18 Månadsuppföljning mars 2018 för tillväxtförvaltningen 
  
§55/18 Information om detaljplaner 2018–2020 
  
§56/18 Beställning av detaljplaner för centrumutveckling för kvarteret 

Ängen och Bromsen 
  
§57/18 Meddelanden 
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TU §44/18   Dnr: AKK2016/403 
 
Information om utveckling av Flugparken 

Beslut 
 
Ärendet ska lyftas vid tillväxtutskottets sammanträde den 8 maj och 12 
juni 2018 för fortsatt dialog om Flugparken. 

Ärendebeskrivning 
 
Magnus Nordqvist, upphandlare, Frida Nilsson, fysisk planerare, och 
Arne Tschentscher, kvalitetsledare park/skog, informerar utskottet om 
arbetet med Flugparken inklusive arkitekttävlingen och vinnande 
förslag. 
 
Magnus Nordqvist informerar om upphandlingsdelen och Frida Nilsson 
och Arne Tschentscher informerar om de olika bidragen och 
bedömningsmatrisen för att utse vinnande förslag. 

 
Juryn har bestått av Kristine Andersson (S), Daniel Andersson (S) och 
Inger Griberg (MP). 3 bidrag har inkommit varav ett blev 
diskvalificerat.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska lyftas vid 
tillväxtutskottets sammanträde i maj och juni 2018 för fortsatt dialog 
om Flugparken. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Upphandlare 
Fysisk planerare 
Kvalitetsledare park/skog 
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TU §45/18    
 
Information från Coompanion 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Anders Johansson från Coompanion informerar utskottet om 
Lindesbergs kommuns medlemskap i Coompanion och vad de kan 
hjälpa kommunen med utifrån medlemskapet. 
 
Coompanion arbetar med regional och lokal utveckling samt 
landsbygdsutveckling. En aktuell fråga är bland annat service på 
landsbygder och lösningar på problematik som kan uppstå när det inte 
finns affärer, där 5 andra medlemskommuner är intresserade av att 
arbeta med frågan. 
 
_____ 
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TU §46/18   Dnr: KS 2018/134 
 
Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum 
2018 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet beviljar bidrag med 150 000 kronor till Frövifors 
pappersbruksmuseum 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Frövifors pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan en 
stiftelse där en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent formellt kan 
inte Frövifors pappersbruksmuseum få föreningsbidrag. 
 
I Frövifors pappersbruksmuseums styrelse representeras Lindesbergs 
kommun av Hans S Eriksson samt Per Karlström som ersättare.  
 
Frövifors pappersbruksmuseum söker 260 000 kronor i bidrag. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Stiftelsen har de senast två åren fått 150 000 kronor i bidrag. Frövifors 
pappersbruksmuseum söker för 2018 260 000 kronor i bidrag vilket de 
säger motsvarar det bidrag de får från Region Örebro. 
 
Det finns inget utrymme i budgeten för föreningsbidrag att ge ett högre 
bidrag än 150 000 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

1. bevilja bidrag med 150 000 kronor. 
2. Lindesbergs kommun ser över vilka som representerar 

kommunen i Frövifors pappersbruksmuseums styrelse 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska bevilja 
bidrag med 150 000 kronor till Frövifors pappersbruksmuseum 2018. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten.  
 
Meddelas för kännedom: 
Frövifors pappersbruksmuseum. 
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TU §47/18   Dnr: KS 2018/136 
 
Bidragsansökan från Guldsmedshyttans musikkår för 
Sommarsaluten 2018 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet beviljar bidrag för kultur- och fritidsarrangemang med 
80 000 kronor till Guldmsedshyttans musikkår för sommarsaluten 
2018. 
 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att undersöka om det 
går att ersätta fyrverkerierna med till exempel ett ljusspel eller 
liknande. 

Ärendebeskrivning 
 
Guldsmedshyttans musikkår arrangerar evenemanget Sommarsaluten 
för 31:a året i rad i Oskarsparken, Lindesberg den 24 augusti 2018. 
Sommarsaluten är ett musikaliskt evenemang med Guldsmedshyttans 
musikkår och gästartist, allsång samt som avslutning ett koreograferat 
fyrverkeri. Arrangemanget är kostnadsfritt och vänder sig till alla 
innevånare i kommunen.  
 
Guldsmedhyttans Musikkår söker 80 000 kronor i bidrag för kultur- 
och fritidsarrangemang för Sommarsaluten 2018. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Sommarsaluten har fram till 2016 finansierats av Lindesbergs kommun 
via budgeten för turism och marknadsföring. 2017 fick föreningen 
föreningsbidrag och stod själva kostnaderna för hela arrangemanget. 
Det tillsköts inga medel utan bidraget togs ut ordinarie budget för 
föreningsbidrag. 
 
Förslaget är att 2018 ges bidrag på 80 000 kronor till arrangemanget 
från bidrag till fritids- och kulturarrangemang. Ska kommunen 
finansiera detta arrangemang 2019 bör det då i första hand ske med 
medel för marknadsföring av Lindesbergs kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. bevilja bidrag för kultur- och fritidsarrangemang med 80 000 
kronor. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra 
till förvaltningschefen att undersöka om det går att ersätta 
fyrverkerierna med till exempel ett ljusspel eller liknande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
 
Meddelas för kännedom: 
Guldsmedshyttans Musikkår 
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TU §48/18   Dnr: KS 2018/138 
 
Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour 2018 

Beslut 
 

Tillväxtutskottet beviljar bidrag med 140 000 kronor till Bergslagens 
Brottsofferjour 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bergslagens Brottsofferjour är en ideell organisation som arbetar med 
att ge vägledning, stöd och praktisk hjälp till brottsutsatta, vittnen, 
anhöriga till brottsutsatta, samt anhöriga till gärningsmannen. 
Bergslagens Brottsofferjour är verksamma i hela Örebro län. 

Bergslagens Brottsofferjour söker 6 kronor per innevånare i 
Lindesbergs kommun i bidrag för 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. bevilja bidrag med 140 000 kr. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten  
 
Meddelas för kännedom: 
Bergslagens Brottsofferjour 
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TU §49/18   Dnr: KS 2018/139 
 
Bidragsansökan från Guldsmedshytte Sportklubb för 
nytt omklädningsrum i Råsshallen 2018 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet avslår ansökan om investeringsbidrag på 300 000 
kronor från Guldsmedshytte Sportklubb. 

Ärendebeskrivning 
 
Guldsmedshytte SK söker investeringsbidrag från Lindesbergs 
kommun på 300 000 kr för om- och tillbyggnad av ett nytt 
omklädningsrum i Råsshallen i Guldsmedshyttan. 
 
I Råsshallen finns idag 2 omklädningsrum som förening säger att 
samtliga lag i föreningen får dela på. De vill att det nybyggda 
omklädningsrummet ska användas permanent till dam och 
flickishockey. 
 
Total kostnad för byggnationen är beräknad till 1 115 000 kronor, varav 
föreningen ska stå för 200 000 kronor och för resterande del på 815 000 
krono söker föreningen olika bidrag. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Guldsmedshytte SK använder 4 omklädningsrum till som de inte 
nämner i sin ansökan. De har tillgång till de kommunala 
omklädningsrummen på Rasvallen som ligger på ca 25 meters 
gångavstånd från ishallen. Dessa omklädningsrum är nyrenoverade 
under 2017. Med tillgång till dessa omklädningsrum har inte 
föreningen med nuvarande verksamhet något större problem med 
ombyte för både pojkar och flickor.  
 
Det finns inte utrymme i budgeten för investeringsbidrag att bevilja ett 
bidrag på 300 000 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. Avslå ansökan om investeringsbidrag på 300 000 kr. 
_____ 
 
För kännedom: 
Guldsmedshytte Sportklubb 
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TU §50/18   Dnr: KS 2017/439 
 
Svar på Medborgarförslag om att bygga en plats där alla 
barn kan ha kul, trampolinpark eller en arkadhall i Storå 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens tjänsteskrivelse 
daterad 2018-03-28. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till Lindesbergs kommun, där 
förslagsställaren saknar en plats där barnen i Storå/Guldsmedshyttan 
kan ha kul. Han föreslår att det skulle finnas en trampolinhall eller 
arkadhall. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Det är viktigt att det finns stimulerande miljöer, både utom- och 
inomhus, där barn kan leka och umgås med kompisar. 
 
Under hösten 2018 färdigställdes en så kallad spontanidrottsplats på 
Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan. Den innehåller ytor för olika 
bollspel samt en lekyta med olika redskap. Spontanidrottsplatsen 
kommer officiellt att invigas våren 2018 
 
För de lite äldre barnen och ungdomarna kommer det att färdigställas 
ett utegym i slutet av april 2018 med placering vid elljusspåret bredvid 
Råssvallen/Råsshallen. 
 
Under den närmsta framtiden kommer Lindesbergs kommun se över 
förutsättningarna för fritidsaktiviteter i Storå/Guldsmedshyttan. 
 
En Trampolinpark och Arkadhall är anläggningar som bara byggs eller 
skapas på kommersiella grunder och ingenting som någon kommun 
ansvarar för. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Besvara medborgarförslaget med fritidskonsulentens 
tjänsteskrivelse daterad 2018-03-28. 

_____ 
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TU §51/18    
 
Åtgärder utifrån resultatet från demokratidagen 2017 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet överlämnar informationen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Magnus Sjöberg informerar tillväxtutskottet om de 
områden som framkom på demokratidagen 2017 som rör 
tillväxtutskottets verksamheter, och vilka delar förvaltningen arbetar 
med, bland annat: 
 
• Ungdomarna vill att kommunen satsar på ungdomsbostäder – just nu 

byggs det ungdomsbostäder i gamla brandstationen. 
• Centrala badplatser – det finns ett privat initiativ att tillfälligt 

finansiera bryggor nedanför sparkbanksparken fram till eventuellt 
annan lösning. 

• Fler cykelvägar, det ska vara lättare att ta sig runt i Lindesberg 
• Fritidsaktiviteter som inte är sport. I år kommer tillväxtförvaltningen 

anordna 14 läger, bland annat media, dans och kom-tek. Det 
kommer även vara simskola under sommaren och mer 
kulturinriktade aktiviteter. Dock är det svårare att locka ungdomar 
till mer kulturinriktade aktiviteter. 

• Ungdomarna önskar gratis busskort på kvällar, helger och lov 
• Fritidsgårdar – Henrik Arenvang och Magnus Sjöberg pratar om en 

eventuell lösning över förvaltningsgränserna för att lösa 
fritidsgårdsfrågan 

• Ungdomarna uppmanar tjänstepersoner och politiker att använda ett 
enklare språk så alla förstår, och att inte alltid prata så mycket. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 
överlämna informationen till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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TU §52/18   Dnr: KS 2018/51 
 
Redovisning av genomförande av en gemensam 
övergripande praktiksamordnande funktion 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
På initiativ av Masugnen i Lindesbergs kommun och Karlskoga och 
Degerfors kommuner, bedrivs just nu ett utvecklingsprojekt kring att 
bygga upp en gemensam praktiksamordning med finansiering av 
Region Örebro.  
 
Det råder idag ett stort behov av fler praktikplatser som exempelvis 
praoplatser, ferieplatser, APL, VFU, LIA m.m. Allt fler målgrupper 
både unga som vuxna behöver få komma ut i arbetslivet samtidigt som 
det råder en ökad ”trötthet” hos arbetsgivarna. Det finns ingen som 
”äger” praktikhanteringen idag. Det här skapar en sårbarhet och osund 
konkurrens om platser. Arbetslivet och utbildningsanordnare 
efterfrågar en samordning. En samlad överblick av utbud, behov och 
efterfrågan saknas vad gäller alla former av praktik. Det krävs en större 
framförhållning från utbildningssystemet för att arbetsgivarna ska 
kunna planera och ha en beredskap att kvalitativt kunna ta emot fler 
individer och målgrupper. Det råder kvalitetsbrister i hanteringen av 
praktiken och en del målgrupper exkluderas och ges inte samma 
möjlighet att få komma ut i arbetslivet inför framtida studie- och 
yrkesval. Inom utbildningssektorn har varvning av teori och praktik 
gjort att behovet av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen har 
ökat både inom skolan och vuxenutbildningen som inom AME.  

 
Lindesbergs och Karlskoga/Degerfors kommuner har tagit initiativet 
till att försöka förändra detta och skapa bättre förutsättningar för att 
kunna skapa en effektiv samverkan mellan kommunerna, 
utbildningssystemen och arbetslivet, så att alla studerade (ungdomar 
och vuxna) kan erbjudas en betydelsefull och kvalitativ praktikplats. 
Det krävs en strukturerad praktikhantering och samordning för att 
säkerställa att alla får samma chans att lyckas bra med sin utbildning, 
kunna göra rätt studieval eller komma ut i arbetslivet. Målsättningen är 
att projektet ska resultera i en effektiv och gemensam praktikhantering 
med stöd av ett webbaserat praktikverktyg som efter projektet är infört 
i Karlskoga, Degerfors och Lindesberg. 
Följande utbildningsformer hanteras idag i projektet via verktyget och 
via vår praktiksamordning i Lindesberg: 
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− Högstadieskolor prao (ca 210 studerande i Lindesberg)  
− Yrkesprogram gymnasiet (ca 120 studerande i Lindesberg) 
− Yrkeshögskoleutbildningar (ca 35 studerande i Lindesberg) 
− Feriepraktikplatsen AME (ca 250 studerande i Lindesberg)  

 
Det finns idag drygt 170 arbetsgivare inlagda i verktyget och som 
erbjuder olika typer av praktikformer. Fler är på väg in. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 6 februari 2018 att ge 
arbetsmarknadsenheten i uppdrag att utreda och föreslå hur man 
implementerar en övergripande praktiksamordnande funktion efter 
projekttidens slut (2018-06-30) inom arbetsmarknadsenhetens 
befintliga verksamhet.  
 
Tillväxtförvaltningen kommer att tillsätta en ny tjänst som 
praktiksamordnare som får en övergripande samordning för 
praktikplatser i kommunen. Detta kommer genomföras inom befintlig 
verksamhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 
_____ 
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TU §53/18   Dnr: KS 2018/148 
 
Mål och budget 2019–2021 för tillväxtförvaltningen 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet beslutar att gå vidare med förslaget om att minska 
budgeten för detaljplaner med 900 000 kronor, och överlämnar förslag 
till mål och budget 2019–2021 till kommunstyrelsen. 
 
Inför kommande planperiod ska konsekvensbeskrivning tas fram för 
framtida utformning av marknadsföringsbidraget i samarbete med 
berörda föreningar. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtförvaltningen har lämnat förslag till mål och budget 2019–2021 
för tillväxtförvaltningen till tillväxtutskottet för antagande. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska besluta 
att gå vidare med förslaget om att minska budgeten för detaljplaner 
med 900 000 kronor, och överlämna förslag till mål och budget 2019–
2021 till kommunstyrelsen. 
 
Inför kommande planperiod ska konsekvensbeskrivning tas fram för 
framtida utformning av marknadsföringsbidraget i samarbete med 
berörda föreningar. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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TU §54/18   Dnr:  
 
Månadsuppföljning mars 2018 för tillväxtförvaltningen 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 
 
Anette Persson från ekonomienheten redovisar det ekonomiska utfallet 
fram till sista mars 2018 för tillväxtförvaltningen. Prognosen för året är 
en budget i balans.  
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §55/18    
 
Information om detaljplaner 2018–2020 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Enhetschef för stadsarkitektkontoret, Isabella Lohse, redovisar 
tidsplanen för pågående och kommande detaljplaner 2018–2020 för 
tillväxtutskottet. 
 
Planering för detaljplaner 2018–2022 pågår just nu och kommer att 
redovisas för kommunstyrelsen den 23 april 2018. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §56/18   Dnr: KS 2018/144 
 
Beställning av detaljplaner för centrumutveckling för 
kvarteret Ängen och Bromsen 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen att ta fram underlag med uppdragets omfattning till 
utskottets sammanträde den 8 maj 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt pågående och 
planerat arbete med planer för åren 2017-2020.  
 
Efter genomgång av planen föreslås att detaljplan för nordöstra 
kvadranten vid riksväg 50 senareläggs till efter 2020 samt att detaljplan 
för västra sidan av Lindesjön och detaljplan för Sörlunda senareläggs 
till 2020. Detta ger möjlighet för Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
påbörja två detaljplaner under 2018 som ses som angelägna, kvarteren 
Ängen och Bromsen i centrum samt södra området vid Fotbollsgatan.  
 
Båda planerna förutsätter att trafikutredningar genomförs. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta: 
 

1. Beställa detaljplaner för centrumutveckling, kvarteren 
Ängen och Bromsen samt för södra sidan av 
Fotbollsgatan inklusive Orielfältet. 

2. I uppdragen ingår att genomföra trafikutredningar. 
 

Finansiering sker inom tillväxtförvaltningens anslag för mark och 
exploatering. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram underlag 
med uppdragets omfattning till utskottets sammanträde den 8 maj 2018. 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Irja 
Gustavssons (S) förslag till beslut och finner att tillväxtutskottet 
beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2018-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §57/18 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2018-03-08 Hyresavtal för Munkhyttans skola Västantorp 
1:8 2018-04-01 till 2021-03-31 Dnr KS 2018/117 

  

 
 
2018-03-14 Minnesanteckningar från arbetsgruppen för 
kommunala servicenivåer 2018-03-09 Dnr KS 2017/97 
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