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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-05-08 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

 

 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Lindesalen, brandstationen kl. 9:00-14:20 

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: 
Inger Griberg (MP) för Virosa Viberg (SD) 

 
Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 

Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

Wilhelm Magnusson, näringslivschef 

Kjell Jansson, planarkitekt § 58 – 64 

Håkan Blaxmo, trafikingenjör § 61 – 64 

Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 62 – 64 

Jan Englund, konsult VAP § 62 – 64 

Arne Tschentscher, kvalitetsledare park och natur § 65 – 66 

Kristina Öster, kulturchef § 68 

Jonas Andersson, fritidskonsulent § 68 – 70 

Anette Persson, controller § 68 - 71 
Kristine Andersson (S), ersättare som inte tjänstgör 

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

och tid: 
Onsdag den 16 maj 2018 kl 11.00 på sekreterarens rum. 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Helena Randefelt 

 

Paragraf 

 

58 - 71 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

Jonas Bernström 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§58/18 Presentation av ny näringslivschef 

  

§59/18 Beställning av detaljplaner för centrumutveckling, kvarteren 

Ängen och Bromsen och södra Fotbollsgatan 

  

§60/18 Parkeringsutredning för Lindesberg 

  

§61/18 Felparkeringsavgift i Lindesberg kommun 

  

§62/18 Konsekvensbedömning Storå omlastningscentral 

  

§63/18 Inbjudan att söka statlig medfinansiering för 

kollektivtrafikanläggningar för förbättrad trafiksäkerhet och miljö 

på kommunalt vägnät 2019 

  

§64/18 Gång- och cykelplan i Frövi  

  

§65/18 Information om Flugparken 

  

§66/18 Information om lekplatser/fördelning av lekplatspengar 

  

§67/18 Uppstart av industritekniska programmet HT 2018 

  

§68/18 Utdelning av stipendier 2018 

  

§69/18 Fördelning av driftsbidrag för föreningar 2018 

  

§70/18 Månadsuppföljning april 2018 för tillväxtförvaltningen 

  

§71/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §58/18    

 

Presentation av ny näringslivschef 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Wilhelm Magnusson är ny näringslivschef i Lindesbergs kommun 

sedan 1 maj 2018 och presenterar sig för tillväxtutskottet. 

 

Han har tidigare arbetat på näringsdepartementet och med 

landsbygdsfrågor. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §59/18   Dnr: KS 2018/144 

 

Beställning av detaljplaner för centrumutveckling, 

kvarteren Ängen och Bromsen och södra Fotbollsgatan 

Beslut 

 

• Tillväxtutskottet beställer detaljplaner för centrumutveckling, 

kvarteren Ängen och Bromsen samt för södra sidan av 

Fotbollsgatan inklusive Orielfältet. 

• I uppdragen ingår att genomföra trafikutredningar enligt 

kravspecifikation daterad den 18 april 2018, med ett utökat 

område med målpunkt Lindesberg Arena. 

• Finansiering sker inom tillväxtförvaltningens anslag för mark 

och exploatering. 

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 rv 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. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 11 april 2018 att uppdra till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram underlag med 

uppdragets omfattning till untskottets sammanträde den 8 maj 2018. 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta: 

 

1. Beställa detaljplaner för centrum-utveckling, kvarteren 

Ängen och Bromsen samt för södra sidan av 

Fotbollsgatan inkl Orielfältet. 

2. I uppdragen ingår att genomföra trafikutredningar. 

 

Finansiering sker inom tillväxtförvaltningens anslag för mark och 

exploatering. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska besluta 

enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägget att det i uppdragen 

ingår att genomföra trafikutredningar enligt kravspecifikation daterad 

den 18 april 2018, med ett utökat område med målpunkt Lindesberg 

Arena. 

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: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §60/18   Dnr: KS 2018/76 

 

Parkeringsutredning för Lindesberg 

Beslut 

 

• Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen att gå vidare med förslag 1, 3, 4, 5 och 6. 

• Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen att diskutera förslaget om att ta bort 

parkeringsskivan med de lokala näringsidkarna. 

• Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen att skyndsamt se över parkeringssituationen så att 

bokbussen kommer fram kring biblioteket (Bodgatan). 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen presenterade 

parkeringsutredning för Lindesberg för kommunstyrelsen vid deras 

beredande sammanträde den 27 februari 2018. 

 

I parkeringsutredningen framkommer det att det finns gott om 

parkeringsplatser i Lindesberg, och 6 förslag till åtgärder presenteras 

för bättre parkeringsflöde. 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra 

till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att gå vidare med förslag 1, 

3, 4, 5 och 6. 

Tillväxtutskottet ska uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen att diskutera förslaget om att ta bort parkeringsskivan med 

de lokala näringsidkarna. 

Tillväxtutskottet ska uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen att skyndsamt se över parkeringssituationen så att 

bokbussen kommer fram kring biblioteket (Bodgatan). 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §61/18   Dnr: KS 2017/447 

 

Felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

att till tillväxtutskottets sammanträde den 12 juni 2018 prata med de 

lokala näringsidkarna om att eventuellt ta bort parkeringsskivan. 

 

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. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras 

till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att till tillväxtutskottets 

sammanträde den 12 juni 2018 prata med de lokala näringsidkarna om 

att eventuellt ta bort parkeringsskivan. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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TU §62/18   Dnr: KS 2018/176 

 

Konsekvensbedömning Storå omlastningscentral 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet återremitterar ärendet till tillväxtförvaltningen för att 

till tillväxtutskottets sammanträde 12 juni återkomma med ekonomisk 

specifikation, konsekvenser, eventuella medfinansieringar, driftmedel 

och investeringar, samt föra diskussioner med Nora-Lindefrakt och 

Kopparbergs bryggeri. 

Ärendebeskrivning 

 

Under år 2017 fick Lindesbergs kommun en förfrågan om man skulle 

kunna/vilja utveckla omlastningsplatsen i Storå, i första hand för att 

Kopparbergs bryggeri skulle kunna lasta ut och in sina produkter 

alternativt råvaror därifrån. 

 

Trafikverket har genomfört en funktionsutredning som pekar på att 

Storå var det enda alternativet i närområdet (Ca 5 mils radie från 

Kopparberg) där det skulle kunna finnas utvecklingspotential. 

 

I samband med att Trafikverket byggde om järnvägen mellan Frövi och 

Storå, hyrde entreprenören omlastningen i Storå för att kunna 

genomföra ombyggnationen av järnvägen. Man fick ganska omfattande 

massor över när man grävde ut under järnvägen för att lägga i nya 

bärlager och behövde någonstans att göra av massorna.  

 

Ett alternativ blev i anslutning omlastningen i Storå på Trafikverkets 

egen mark. 

 

Kommunen hade inköpt järnvägsmaterial för byggnation i Frövi vilket 

entreprenören lånade för att kunna nyttja spår 3 i Storå. Därefter 

byggdes spåren om och förlängdes för att anpassas till en tätare trafik 

till och från Storå.  

 

Lindesbergs kommun var inte ensam part i detta arbetet. Region Örebro 

län drev på genom att författa en överenskommelse om delad 

finansiering mellan Regionen, Lindesbergs och Ljusnarsbergs 

kommuner. 

 

Lindesbergs kommun har beställt en utredning för att kartlägga 

eventuella problem vid en verksamhetsutökning vid omlastningen i 

Storå. Aktuell ramavtalskonsult anlitades och uppdraget var att 

undersöka vilka konsekvenser som verksamhetsutökningen skulle 

medföra dels för trafiken förbi Storåskolan, och Storå centrum å ena 
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Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

sidan och vilken påverkan verksamhetsbuller från anläggningen skull 

påverka omgivningarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

• Medge näringslivsenheten rätt att organisera och genomföra 

start av utökad verksamhet vid Storå omlastningscentral. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

återremittera ärendet till tillväxtförvaltningen för att till 

tillväxtutskottets sammanträde 12 juni återkomma med ekonomisk 

specifikation, konsekvenser, eventuella medfinansieringar, driftmedel 

och investeringar, samt föra diskussioner med Nora-Lindefrakt och 

Kopparbergs bryggeri. 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att tillväxtutskottet 

beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
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TU §63/18   Dnr: KS 2018/40 

 

Inbjudan att söka statlig medfinansiering för 

kollektivtrafikanläggningar för förbättrad trafiksäkerhet 

och miljö på kommunalt vägnät 2019 

Beslut 

 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att lämna in en 

ansökan om medfinansiering för en gång- och cykelväg längs 

med Ishockeygatan, mellan Fotbollsgatan och 

Siggebohyttevägen 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att lämna in en 

ansökan om medfinansiering av en bussangöring i anslutning 

till den nya högstadieskolan där man ansöker om bidrag för 

50% av investeringen 2019 och resterande 50% för år 2020. 

Ärendebeskrivning 

 

För investeringar i infrastruktur finns i Sverige idag två typer av planer, 

dels Nationell infrastrukturplan, dels en Länstransportplan. Båda 

fastställs av Regeringen för 12års perioder med löpande revidering var 

fjärde år. Nästa planeringsperiod sträcker sig från 2018 – 2029. 

 

Ansökningstiden för att få medfinansiering går ut den 11 maj, men 

ansökan ska lämnas till Region Örebro län senast den 25 maj innan 

ansökningarna sänds vidare till Trafikverket som fattar de formella 

besluten på Regionens rekommendationer. 

 

För Lindesbergs kommuns del är det aktuellt att söka för två objekt. 

Det ena är för en gång- och cykelväg längs med Ishockeygatan mellan 

Fotbollsgatan och Siggebohyttevägen. Det andra objektet är 

bussangöringarna framför den planerade nya högstadieskolan och 

Brotorpsskolan. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Fastigheter i Linde AB har 

varit delaktiga i processen att ta fram dessa förslag. Det har även 

kollektivtrafikmyndigheten som tillstyrker förslagen. 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. Uppdra till förvaltningen att lämna in en ansökan om 

medfinansiering för en GC-väg längs med Ishockeygatan, 

mellan Fotbollsgatan och Siggebohyttevägen 

2. Uppdra till förvaltningen att lämna in en ansökan om 

medfinansiering av en bussangöring i anslutning till den nya 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (21)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  
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högstadieskolan där man ansöker om bidrag för 50% av 

investeringen 2019 och resterande 50% för år 2020. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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TU §64/18   Dnr: KS 2017/214 

 

Gång- och cykelplan i Frövi 2017 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 

Gång- och cykelplan för Frövi antas med justeringen att delar av 

Järvnägsgatan utgör statlig väg. 

Ärendebeskrivning 

 

För några år sedan genomfördes en utredning som utmynnade i ett 

förslag till gång- och cykelplan för Lindesbergs tätort. I den fanns en 

kartläggning av befintliga gång- och cykelvägar i Lindesberg, förslag 

till nya sträckningar samt en schablonmässig beräkning av kostnaderna 

för de föreslagna nya gång- och cykelvägarna. 

 

Underlaget var framtaget som en meny av vilken politiken skulle kunna 

välja och prioritera för att utöka gång- och cykelnätet i Lindesbergs 

tätort. 

 

Så har skett under några år och i takt med att man tittar närmare på 

Frövi, dels genom den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP), dels genom 

öppnandet av ett nytt industriområde så har det aktualiserats att 

genomföra en liknande utredning vad gäller gång- och cykelvägar i 

Frövi. 

 

En sådan beställdes av näringslivsenheten under år 2017 och ett förslag 

till gång- och cykelplan blev klar under hösten 2017. Den remitterades 

av tillväxtutskottet till den 23 april 2018 och fyra remissyttranden har 

inkommit. 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 

• Gång och cykelplan för Frövi, med justeringen att delar av 

Järnvägsgatan utgör statlig väg, tillstyrkes och underställes 

Kommunfullmäktige för fastställelse 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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Gång- och cykelplan för Frövi antas med justeringen att delar av 

Järvnägsgatan utgör statlig väg. 

 

_____ 
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TU §65/18   Dnr: AKK2016/403 

 

Information om Flugparken 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Kvalitetsledare för park och natur, Arne Tschentscher, informerar  

tillväxtutskottet om läget med Flugparken.  

 

Ytterligare information kommer till utskottets sammanträde den 12:e 

juni 2018. 

 

 

_____ 
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TU §66/18   Dnr:  

 

Information om lekplatser/fördelning av lekplatspengar 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

att om arbetet med Generationslekplatsen inte kommer igång, istället 

starta med arbetet med lekplatsen vid Brodalen. 

 

Tillväxtutskottet ska få en återrapport vid sammanträde den 12 juni 

2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Kvalitetsledare för park och natur, Arne Tschentscher, informerar 

tillväxtutskottet om att arbetet med att bygga en lekplats vid 

Generationsparken eventuellt inte kommer kunna bli av under 2018, 

samt övrig planering för lekplatser och barnunderlag i olika områden. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra 

till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att om arbetet med 

Generationslekplatsen inte kommer igång, istället starta med arbetet 

med lekplatsen vid Brodalen. 

 

Tillväxtutskottet ska få en återrapport vid sammanträde den 12 juni 

2018. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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TU §67/18   Dnr: KS 2018/183 

 

Uppstart av industritekniska programmet HT 2018 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

• Tillväxtförvaltningen får igångsättningstillstånd för uppstart av 

Industritekniska programmet HT2018 

 

• Finansiering sker genom omdisponering av budget från 

kommunstyrelsen till 

 

- barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen 

 

för 2018, 350 000 till Barn- och utbildningsförvaltningen 

för 2018, 350 000 till Tillväxtförvaltningen 

för 2019, 900 000 till Barn- och utbildningsförvaltningen 

för 2019, 900 000 till Tillväxtförvaltningen 

för 2020, 1.400 000 till Barn- och utbildningsförvaltningen 

för 2020, 1.400 000 till Tillväxtförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

 

Lindeskolan har drivit verkstadsteknisk utbildning under ett antal år. 

Utbildningen lades ner av för få ansökningar år 2003. Därefter bedrev 

Masugnen arbetsmarknadsutbildning för vuxna i gymnasieskolans 

industrilokaler.  

 

År 2006 startades Teknikcollege där Örebro län var först ut. 

Lindeskolan och Masugnen gjorde en gemensam ansökan om att bli ett 

lokalt certifierat Teknikcollege och ingå i det regionala Teknikcollege i 

Örebro län. 

 

År 2006 beslutades i Lindesbergs kommun att komplettera 

vuxenutbildningen med gymnasial ungdomsutbildning. I Lindesberg 

beslutades även att bygga nya lokaler i anslutning till Masugnen för 

Teknikcollege utbildningarna. Teknikparken flyttades då över från 

Lindeskolan till Masugnen. Invigningen skedde februari 2009. 

 

År 2013 lades Industritekniska programmet ned för andra gången. 

Sedan dessa har Masugnen bedrivit arbetsmarknadsutbildning och 

yrkesvuxen-utbildning för vuxna.  

 

År 2016 uppvaktade representanter från lokala teknikföretag och 

intresseorganisationen Teknikcollege om att tillsammans med 

Lindesbergs kommun få starta upp Industritekniska programmet igen. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att 

utreda och planera för uppstart av Industritekniska programmet hösten 

2018. 

 

Till hösten 2018 finns 7 sökande till utbildning (mars 2018). Eftersom 

det finns fler sökande än platser på andra yrkesutbildning på 

Lindeskolan, förväntas att andrahandssökande till Industritekniskt 

program kan komma till. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta 

 

• Tillväxtförvaltningen får igångsättningstillstånd för uppstart av 

Industritekniska programmet HT2018 

 

• Finansiering sker genom omdisponering av budget från 

kommunstyrelsen till 

 

- barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen 

 

för 2018, 350 000 till Barn- och utbildningsförvaltningen 

för 2018, 350 000 till Tillväxtförvaltningen 

för 2019, 900 000 till Barn- och utbildningsförvaltningen 

för 2019, 900 000 till Tillväxtförvaltningen 

för 2020, 1.400 000 till Barn- och utbildningsförvaltningen 

för 2020, 1.400 000 till Tillväxtförvaltningen 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §68/18   Dnr: KS 2018/182 

 

Utdelning av stipendier 2018 

Beslut 

 

• Tillväxtutskottet beslutar vem som ska tilldelas 

kulturstipendium 2018. 

• Tillväxtutskottet beslutar vem som ska tilldelas 

föreningsledarstipendium 2018. 

• Tillväxtutskottet beslutar att inte dela ut byggnadsvårdspriset 

2018. 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att till 2019 arbeta 

med en tydligare process för ansökan och annonsering. 

Annonsering bör ske i januari och lyftas för beslut i 

tillväxtutskottet i mars. 

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet är stipendienämnd för kulturstipendium, 

föreningsledarstipendium och byggnadsvårdspris. 

 

Till kulturstipendiet har fem ansökningar/nomineringar inkommit och 

till de andra två stipendierna har inga andra ansökningar/nomineringar 

inkommit. 

 

Tillväxtutskottet diskuterar vid sammanträdet möjliga stipendiater. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutuskottet ska 

besluta: 

• Tillväxtutskottet beslutar vem som ska tilldelas 

kulturstipendium 2018. 

• Tillväxtutskottet beslutar vem som ska tilldelas 

föreningsledarstipendium 2018. 

• Tillväxtutskottet beslutar att inte dela ut byggnadsvårdspriset 

2018. 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att till 2019 arbeta 

med en tydligare process för ansökan och annonsering. 

Annonsering bör ske i januari och lyftas för beslut i 

tillväxtutskottet i mars. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §69/18   Dnr: KS 2017/263 

 

Fördelning av driftsbidrag för föreningar 2018 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet fastställer driftsbidragen för 2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Totalt belopp att fördela 2018 är 1 250 000 kronor vilket är samma 

belopp som 2017. 

 

Sista ansökningsdag var 31 mars 2018. 

 

Fördelningen av driftsbidrag har skett utifrån kriterierna för 

bidragsformen. 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. Fastställa driftsbidragen för 2018. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Fritidskonsulent 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §70/18    

 

Månadsuppföljning april 2018 för tillväxtförvaltningen 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet uppmanar förvaltningen att hålla budget. 

Ärendebeskrivning 

 

Anette Persson från ekonomienheten går igenom den ekonomiska 

redovisningen fram till den 30 april 2018 för tillväxtutskottet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

uppmana förvaltningen att hålla budget. 

  

_____ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2018-05-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §71/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet : 

 

2018-04-26 Inspektionsrapport från tillsynsbesök på 

Ekbackens skola Dnr M-2017-253:15 Dnr KS 2018/78 

  

 

_____ 

 

 

 


