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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07

Ärendeförteckning
§ 25/2017

Samrådshandlingar för fördjupning av översiktsplan för Frövi tätort

§ 26/2017

Förslag till uppdragsavtal för kulturcentrum och servicepunkt i Ramsberg

§ 27/2017

Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningsgruppen för lokal utveckling

§ 28/2017

Ramprogram för funktionella områden - lokal utveckling och entreprenörskap

§ 29/2017

Projekt utveckling av IOGT lokalen i Guldsmedshyttan

§ 30/2017

Fyrverkerier i Lindesbergs kommun

§ 31/2017

Förslag till avgifter för kommunala fotbollsanläggningar

§ 32/2017

Information om Prästryggen i Frövi

§ 33/2017

Förslag till stipendier inom tillväxtförvaltningen

§ 34/2017

Information om inventering av kommunens konst november 2015 till februari 2017

§ 35/2017

Förslag till biblioteksplan för Lindesbergs kommun

§ 36/2017

Information om rekrytering av förvaltningschef till tillväxtförvaltningen

§ 37/2017

Information om vägsamfälligheter

§ 38/2017

Sammanställning av dialogmöten om Vändplan i Guldsmedshyttan

§ 39/2017

Uppföljning av utredning av stadstrafikens turlistor i Lindesberg

§ 40/2017

Svar på medborgarförslag om cykelpumpstation i centrala Lindesberg

§ 41/2017

Ekonomisk redovisning för tillväxtförvaltningen februari 2017

§ 42/2017

Meddelanden

§ 43/2017

Informationsärenden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 25

Samrådshandlingar för fördjupning av översiktsplan för
Frövi tätort
Beslut
Tillväxtutskottet godkänner planhandlingarna och skickar ut dem på
samråd.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2016 att anta tid-, resurs- och
organisationsplan för framtagande av fördjupad översiktsplan för fördjupad
översiktsplan för Frövi tätort.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att utse tillväxtutskottet
till styrgrupp för fördjupad översiktsplan för Frövi tätort.
Bergslagens miljö- och byggförvaltning överlämnade den 2 mars 2017
slutgiltiga samrådshandlingar till tillväxtutskottet för antagande och
samråd.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet godkänner
planhandlingarna och skickar ut dem på samråd.

_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 26

Dnr. KS 2017/100

Förslag till uppdragsavtal för kulturcentrum och
servicepunkt i Ramsberg
Beslut
Tillväxtutskottet ger Ramsberg, en bygd i Bergslagen, erbjudande om ett
uppdragsersättningsavtal på 45 000 kronor för uppdraget att vara
kulturcentrum i Ramsberg.
Avtal för uppdragsersättning för servicepunkt och lokalutvecklingsplan antas.

Ärendebeskrivning
Beredningsgruppen för lokal utveckling har under 2015-2016 arbetat med
projektet Ramsberg en bygd i Bergslagen. Beredningsgruppen har tagit
fram ett förslag till kommunen som innefattar ett uppdragersättningsavtal
för att skapa en lokal servicepunkt, som man vill kalla för kulturcentrum, i
Ramsberg.
Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa uppdrag,
exempelvis bokcafé och medborgardialog, för kommunens räkning och för
det erhålls en uppdragsersättning.
Förvaltningens förslag till beslut

Tillväxtutskottet ger Ramsberg en bygd i Bergslagen erbjudande om ett
uppdragsersättningsavtal på 45 000 kronor för uppdragen att vara
kulturcentrum i Ramsberg.
Avtal för uppdragsersättning för servicepunkt och lokalutvecklingsplan antas.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Meddelas för kännedom:
Ramsberg en bygd i Bergslagen
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 27

Dnr. KS 2017/97

Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningsgruppen för
lokal utveckling
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till beredningsgruppen för lokal utveckling att
arbeta fram en tidsplan för arbetet med de kommunala servicenivåerna.
Tidsplanen ska redovisas vid tillväxtutskottets sammanträde den 4 april
2017.
Ett förslag till beslut ska presenteras för tillväxtutskottet i mars 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 27 januari 2015 arbetsordning för
kommunstyrelsens beredning för lokal utveckling. I reglementet framgår
det att beredningen är en kommunstyrelseberedning kopplad till
kommunstyrelsens tillväxtutskott. Syftet med beredningen är att arbeta för
ökad samverkan med näringsliv, ideella organisationer och offentlig sektor
för den lokala utvecklingen och därmed uppnå synergieffekter mellan
kommunens utvecklingsstrategi, lokala utvecklingsplaner och olika
stödformer för landsbygden. Ärenden som är kopplade till de medel som
finns för landsbygdsutveckling bereds.
Beredningen för lokal utveckling har lämnat ett förslag till
uppdragsbeskrivning för sitt arbete till tillväxtutskottet.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra
beredningsgruppen för lokal utveckling att arbeta fram en tidsplan för
arbetet med de kommunala servicenivåerna.
Tidsplanen ska redovisas vid tillväxtutskottets sammanträde den 4 april
2017.
Ett förslag till beslut ska presenteras för tillväxtutskottet i mars 2018.
_________
Meddelas för åtgärd:
Beredningsgruppen för lokal utveckling

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet
TU § 28

2017-03-07
Dnr. KS 2017/98

Ramprogram för funktionella områden - lokal utveckling
och entreprenörskap
Beslut
Ramprogram för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete i
Lindesbergs kommun antas.
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen delegerar till
näringslivschefen att vid brådskande behov fatta beslut om 50 000 kronor
inom de regler som gäller för Ramprogrammet för entreprenörskap och
lokal utveckling i Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Lokalutveckling är ofta sektorsövergripande och berör olika samhälls- och
politikområden. Det finns inte någon allomfattande nationell stödform som
riktar sig till lokalutveckling i funktionella områden. Däremot finns det
flera olika stödformer och program som kan främja det lokala närsamhället.
Med hänsyn till de förhållanden som råder med bl.a. många aktörer, flera
stödformer och småskaliga strukturer, behöver arbetsmetoderna anpassas.
Syftet med framtagandet av ett ramprogram är helhetsperspektiv,
samverkan, behovsanpassning, prioritering, tillgänglighet och förenklad
stödhantering för att ett effektivt utnyttja tillgängliga resurser. Det
övergripande syftet är att åstadkomma former för fortsatt småskaligt lokalt
utvecklingsarbete.
Landsbygdsutvecklare Christer Kallin överlämnade den 28 februari 2017
Ramprogram för funktionella områden – lokal utveckling och
entreprenörskap till tillväxtutskottet för antagande.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Ramprogram för
entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete i Lindesbergs kommun ska
antas.
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen delegerar till
näringslivschefen att vid brådskande behov fatta beslut om 50 000 kronor
inom de regler som gäller för Ramprogrammet för entreprenörskap och
lokal utveckling i Lindesbergs kommun.
________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 29

Dnr. 2017/99

Projekt utveckling av IOGT lokalen i Guldsmedshyttan
Beslut
Tillväxtutskottet godkänner IOGT Guldsmedshyttans äskande till
medfinansiering av deras projekt för utveckling av sina lokaler på 113 250
kronor, med förutsättning att deras ansökan till Boverket får bifall och att
hela projektet kan genomföras.
Tillväxtutskottet uppdrar till föreningen att marknadsföra lokalerna så att
flera ungdomar ska kunna använda sin verksamhet där.
Ärendebeskrivning
Den 28 februari 2017 inkom en ansökan från IOGT om projektstöd för
utveckling av IOGT lokalen i Guldsmedshyttan. Projektet har tidigare
under hösten 2015 redogjorts för beredningsgruppen för lokal utveckling
men avslogs våren 2016. Detta för att det inte fanns någon utvecklingsplan
och att ingen förankring gjordes innan ansökan lämnades in till Boverket
och senare till kommunen.
IOGT har arbetat igenom sin ansökan och lämnat in en ny. En lokal
utvecklingsplan har upprättats som påvisar ett behov av en samlingslokal i
Guldsmedshyttan. En samlingslokal skulle även kunna ge möjlighet att
utveckla ungdomsverksamhet och även kunna starta ett projekt kring
inkludering.
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslås godkänna IOGT Guldsmedshyttans äskande
till medfinansiering av deras projekt för att utveckling av sina lokaler på
113 250 kronor, med förutsättning att deras ansökan till Boverket får bifall
och att hela projektet kan genomföras.
Ledamöternas förslag till beslut
Daniel Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägget att uppdra till
föreningen att marknadsföra lokalerna för att flera ungdomar ska kunna
använda verksamhet där.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
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:
Tillväxtförvaltningen
Meddelas för kännedom:
IOGT Guldsmedshyttan
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 30

Dnr. AKK2016/13

Fyrverkerier i Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunala marknadsföringsbidrag tillåts att användas till fyrverkerier.
Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet beslutade den 12 januari 2016 att uppdra till
förvaltningschef att påbörja en dialog med kommunens föreningar och
köpmän för att få fram förslag på hur tillväxtförvaltningen ska kunna ta
över valborgsmässofirandet och sommarsaluten. Utskottet beslutade även
att arrangemangen inte ska vara en kommunal angelägenhet, utan andra
aktörer ska kunna ta mer ansvar. Miljöaspekten skulle också beaktas.
Redovisning för tillväxtutskottet skedde den 6 juni 2016 där utskottet beslut
var att uppdra Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att vidare utreda
miljöaspekter som skulle kunna uppstå vid användandet av fyrverkerier.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen inkom med ett yttrande den 19
juli 2016 där de redovisade att fyrverkerier inte är något stort miljöproblem.
Innan omorganisationen i kommunen 2015 tog den gamla kultur- och
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick användas till
fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen, via näringslivsenheten,
fyrverkerier som användes till valborgsmässofirande och sommarsaluten i
Lindesbergs tätort. Finansiering för dessa arrangemang är fortfarande
aktuellt.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet förslås besluta enligt ett av följande två alternativ:
1. Kommunala föreningsbidrag tillåts inte att användas till fyrverkerier
med införande 2018-01-01.
2.

Kommunala föreningsbidrag tillåts att användas till fyrverkerier.

Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Bernström (S) föreslår att kommunala föreningsbidrag tillåts att
användas till fyrverkerier.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunala föreningsbidrag ska
tillåtas att användas till fyrverkerier, men istället ska begreppet kommunala
marknadsföringsbidrag användas.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om tillväxtutskottet kan besluta att
föreningsbidrag används till fyrverkerier och finner att förslaget godkänns.
Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) tilläggsförslag och finner
att förslaget godkänns.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 31

Dnr. KS 2017/107

Förslag till avgifter för kommunala fotbollsanläggningar
Beslut
Tillväxtutskottet baserar taxan på nio veckor år 2017 för att sedan basera
taxan på arton veckor år 2018.
Tillväxtutskottet uppdrar till fritidskonsulenten att utvärdera faktisk
användning av fotbollsanläggningarna efter säsongens slut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 att införa taxor för alla
kommunala idrottsanläggningar. Detta av rättviseskäl då kommunens
idrottshallar och gymnastiksalar är avgiftsbelagda. Bland de kommunala
idrottsanläggningar som ska omfattas av kommunala taxor är
fotbollanläggningarna.
Fritidskonsulenten tog fram ett förslag på beräkning av årshyran för
fotbollsanläggningar som presenterades för berörda föreningar i oktober
2016. Därefter genomfördes en träff med fotbollföreningarna som var
berörda i januari 2017 för att diskutera förslaget.
Generellt tyckte föreningarna att årsavgiften var för hög. Samtliga
föreningar bads att inkomma med en preliminär tidsanvändning av
fotbollsplanerna för 2017. Ingen av föreningarna inkom med någon sådan
siffra. Jämfört med det första förslaget har en viss justering gjorts. Bl.a. har
planhyran för 7-mannaplaner satts till samma taxor som för en
gymnastiksal.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet fastställer årshyrorna 2017 för de kommunala
fotbollanläggningarna enligt förslaget om hyror för kommunala
fotbollsanläggningar i Lindesberg.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordföranade Irja Gustavsson (S) föreslår att årshyran ska baseras på nio
veckor år 2017 och arton veckor år 2018.
Tillvästutskottet ska uppdra till fritidskonsulenten att utvärdera faktisk
användning för 2017 efter säsongens slut.
_________
Meddelas för åtgärd:
Fritidskonsulent
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 32

Information om Prästryggen i Frövi
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bjuds in till tillväxtutskottets
sammanträde den 4 april 2017 för ytterligare information i ärendet.
Ärendebeskrivning
Fritidskonsulenten Jonas Andersson informerar utskottet om Prästryggen i
Frövi. Ung effekt som tidigare haft arrende har sagt upp sitt avtal med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Vidare har försök gjorts att hitta
andra föreningar som kunnat ta över driften för bad och camping, utan
resultat. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillsammans med Positiva
Prästryggen fick därmed ta över driften för badet och campingen för år
2017. Det pågår ett sökande att hitta en förening som vill bedriva
kioskverksamheten 2017. Det kommer även ske förbättringar i Prästryggen
bl.a. ska det monteras en handikappramp till badet, kiosken kommer även
att renoveras.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska tacka för
informationen och bjuda in Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till
tillväxtutskottets sammanträde den 4 april 2017 för ytterligare information i
ärendet.
_________
Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 33

Dnr. AKK2015/257

Förslag till stipendier inom tillväxtförvaltningen
Beslut
Ärendet återremitteras till kulturenheten för att skriva om reglementena
med följande förändringar till tillväxtutskottets sammanträde den 4 april
2017:






Fördela 10 000 kronor för varje stipendium.
Det inte ska finnas åldersbergränsning i reglementena.
Ändra namn till byggnadspris istället för byggnadsvårdspris
Alla stipendier/priser delas ut på nationaldagen
Reglemente för resestipendium ska byta namn till
föreningsledarstipendium

Ärendebeskrivning
Det har funnit fyra olika stipendier i Lindesbergs kommun inom
tillväxtförvaltningen. Ett kulturstipendium på 10 000 kr som delats ut varje
år, ett byggnadsvårdsstipendium på 10 000 kr som delas ut varje år, ett
föreningsledarstipendium på 10 000 kr som delats ut vartannat år och ett
eldsjälsstipendium på 10 000 kr som delats ut vartannat år.
Det har funnits en otydlighet om vad syftet är med de olika stipendierna
som har delats ut och om det är fråga om stipendier eller pris. Ett
stipendium är för utveckling, ofta för att bekosta framtida utgifter som en
resa eller studier, medan pris är en utmärkelse för något redan skapat eller
uträttat. Det är därför viktigt att vara tydlig med vad man vill
uppmärksamma med stipendier eller pris. Vill man uppmuntra unga
förmågor, uppmärksamma kulturutövare, premiera de som gör stora
frivilliga insatser och så vidare.
Förvaltningen föreslår att de tidigare stipendierna görs om enligt följande:





Justerande

Byggnadsvårdsstipendiet ersätts med ett byggnadsvårdspris i form
av ett diplom och ett konstverk från lokal
konstnär/konsthantverkare. Priset syftar till att uppmärksamma
person eller personer som gjort en insats för byggnadsvården i
kommunen.
Kulturstipendiet ersätts med ett kulturstipendium för unga
kulturutövare mellan 15-25 år. Syftet med stipendiet är att stimulera
till fortsatta studier och vidareutvecklig inom det konstnärliga
området. Beloppet är på 20 000 kr. Stipendiet delas ut varje år.
Föreningsledarstipendiet ersätts med ett resestipendium som delas
ut för att uppmuntra personer som gör stora frivilliga insatser i
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet



2017-03-07
kommunen. Beloppet är på 10 000 kr. Stipendiet delas ut varje år.
Syftet med resestipendiet är att uppmuntra föreningsledare att
fortsätta utvecklas genom att resa och få nya idéer och engagemang.
Tidigare fanns medel avsatta för stipendierna i Kultur- och
fritidsnämnden. När nämnden upphörde 2015 försvann medlen och
beloppet togs istället direkt från budgeten för allmänkultur

Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
besluta:





Reglemente för kulturstipendium antas
Reglemente för resestipendium antas
Reglemente för byggnadsvårdspris
30 000 kr/år avsätts för stipendier

Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ändringar i reglementena:




Det ska inte finnas åldersbergränsning i reglementena.
Reglementet för resestipendium ska byta namn till
föreningsledarstipendium
10 000 kronor fördelas till varje stipendium/pris.

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till
kulturenheten för att skriva om reglementena med följande ändringar till
utskottets sammanträde den 4 april 2017:






Fördela 10 000 kronor för varje stipendium.
Det ska inte finnas åldersbegränsning i reglementena.
Reglementet för resestipendium ska byta namn till
föreningsledarstipendium
Ändra namn till byggnadspris istället för byggnadsvårdspris
Alla stipendier/priser delas ut på nationaldagen

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet återremitteras.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kulturenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 34

Dnr. AKK2015/99

Information om inventering av kommunens konst november
2015 till februari 2017
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kulturchef Kristina Öster informerar utskottet om arbetet med
inventeringen av kommunens konst. Arbetet har pågått sedan november
2015 och uppdraget är att inventera, dokumentera och registrera
kommunens konstinnehav. Målet är att ha ett digitalt, sökbart bildregister
presenterat på linnet samt att all konst ska vara uppmärkt.
En manual ska även skapas för hantering av konstregister för att underlätta
fortsatt arbete.
Rapporten inventering av kommunens konst 201511-201702 överlämnades
till tillväxtutskottet den 1 mars 2017.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 35

Dnr. AKK2016/304

Biblioteksplan för Lindesbergs kommun
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Biblioteksplanen 2017-2020 antas med omformulering:



Kapitel 5, uppföljning: ”All biblioteksverksamhet i kommunen är en
mötesplats för integration” till ”All biblioteksverksamhet i
kommunen är en mötesplats för alla”
Kapitel 6, mål: ”Tillväxtförvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen formulerar i sina
verksamhetsplaner från och med 2017 hur målen i biblioteksplanen
2017-2020 ska förverkligas i den egna verksamheten.” till ”I
Tillväxtförvaltningens, Barn- och utbildningsförvaltningens och
Socialförvaltningens verksamhetsplaner (eller arbetsplaner) på de
olika enheterna formuleras från och med 2017 hur målen i
biblioteksplanen 2017-2020 ska förverkligas i de egna
verksamheterna.”

Kulturchefen ska revidera biblioteksplanen utifrån beslutet till
kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2017.
Ärendebeskrivning
Enligt Bibliotekslagen 2013:801 § 17 ska kommuner anta biblioteksplaner
för sin verksamhet. Bibliotekslagen är utformad som en ramlag som anger
övergripande principer och riktlinjer för det offentligt finansierade
biblioteksväsendet. Detta ger också medborgarna möjlighet att i enlighet
med 10 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) begära laglighetsprövning av
ett beslut gällande biblioteksverksamheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen fick år 2014 i uppdrag att ta fram förslag
till biblioteksplan.
Lindesbergs kommuns biblioteksplan är en kommunövergripande
samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och
morgondagens biblioteksbehov. Biblioteksplanen innehåller en analys av
det uppdrag och den roll bibliotekens spelar för samhället och den enskilde
medborgaren. Den innehåller också en analys av de lokala förhållanden
som präglar Lindesbergs kommun och som påverkar
biblioteksverksamheten.
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
Tillväxtutskottet beslutade den 4 oktober 2016 att remittera
biblioteksplanen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
intagande av synpunkter.
Socialnämnden beslutade den 15 december 2016 att de ställer sig bakom
biblioteksplanen för Lindesbergs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden lämnade fram två synpunkter i sitt
remissvar, daterat den 12 december 2016:



Kapitel 5, mål, vill man ändra från ”All biblioteksverksamhet i
kommunen är en mötesplats för integration” till ”All
biblioteksverksamhet i kommunen är en mötesplats.”
Kapitel 6, uppföljning, skrivs det för barn- och
utbildningsförvaltningen att målen bör vara så långt ut i
organisationen som möjligt för att få effekt. Barn- och
utbildningsnämnden föreslår därför att i enheternas
verksamhetsplaner (eller arbetsplaner) ska målen från
biblioteksplanen vävas in. Detta är en annan formulering men samma
betydelse som att de olika förvaltningarna i sina verksamhetsplaner
formulerar hur målen ska förverkligas i den egna verksamheten.

Uppföljning sker genom att tillväxtförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen från och med 2017
formulerar i sina verksamhetsplaner hur målen i biblioteksplanen 20172020 ska förverkligas i den egna verksamheten. Verksamhetsplanerna följs
upp varje år utifrån biblioteksplanens intentioner och behandlas av
respektive nämnd.
Lindesbergs biblioteksplan 2017-2020 revideras under 2019 och
återkommer till Kommunfullmäktige 2020 tillsammans med en samlad
analys av hur verksamheten utvecklats och hur intentionerna i planen
förverkligats i de olika nämndernas verksamheter.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
Anta biblioteksplanen 2017-2020 med omformulering:
”Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen formulerar i sina verksamhetsplaner från och med 2017
hur målen i biblioteksplanen 2017-2020 ska förverkligas i den egna
verksamheten.” till ”I Tillväxtförvaltningens, Barn- och
utbildningsförvaltningens och Socialförvaltningens verksamhetsplaner
(eller arbetsplaner) på de olika enheterna formuleras från och med 2017 hur
målen i biblioteksplanen 2017-2020 ska förverkligas i de egna
verksamheterna.”
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att på sida 8 kapitel 5 i biblioteksplanen
ändra ” All biblioteksverksamhet i kommunen är en mötesplats för
integration” till ”All biblioteksverksamhet i kommunen är en mötesplats för
alla”.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kulturchefen ska revidera
biblioteksplanen utifrån beslutet till kommunstyrelsens sammanträde den 3
april 2017.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) tar först upp förvaltningens förslag till
beslut och finner att förslaget godkänns.
Ordförande tar därefter Pär-Ove Lindqvist (M) förslag och finner att
förslaget godkänns.
Ordförande tar sedan upp Irja Gustavsson (S) förslag och finner att
förslaget godkänns.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kulturchef

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 36

Information om rekrytering av förvaltningschef till
tillväxtförvaltningen
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Christer Lenke informerar utskottet om nyrekrytering av
näringslivschef/förvaltningschef till sommaren år 2017.

________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 37

Information om vägsamfälligheter
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om
vägsamfälligheterna i Lindesbergs kommun. Det finns idag cirka 300
stycken och de kan söka/få olika bidrag från Trafikverket beroende på om
de har en liten eller normal användning.
Trafikverket gör varje år en beräkning av driftkostnader av vägarna.
Lindesbergs kommun betalar sedan ut 10 % i bidrag till de
vägsamfälligheter som fått driftsbidrag beviljat av trafikverket.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 38

Dnr. AKK2016/86

Sammanställning av dialogmöten om vändplan i
Guldsmedshyttan
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppdrar till
tillväxtförvaltningen att ta fram kostnadsförslag för vändplanen som
redovisas till tillväxtutskottet sammanträde den 31 maj 2017.
Ärendebeskrivning
Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om
sammanställningarna från de dialoger som har skett gällande vändplan
Guldsmedshyttan.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet tackar för
informationen och uppdrar till tillväxtförvaltningen att ta fram
kostnadsunderlag för vändplanen.
Förslaget ska redovisas till tillväxtutskottets sammanträde den 31 maj 2017.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 39

Dnr. AKK2016/286

Uppföljning av utredning av stadstrafikens turlistor i
Lindesberg
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerade utskottet om stadstrafikens
turlistor i Lindesberg vid sammanträde den 16 augusti 2016.
Tillväxtutskottet har tidigare önskat svar på följande frågor:





Vem betalar för stadstrafiken?
Vem fattar beslut om var bussarna ska trafikera och vilka målpunkter
som ska angöras?
Vem fattar beslut om dragning respektive indragningar av turer eller
delar av turer?
Vilka linjer finns och var och är trafikeras dessa?

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerade utskottet vid sammanträde
den 16 augusti 2016 att det är Region Örebro län som har det ekonomiska
ansvaret för tätortstrafiken i Lindesbergs tätort, såväl som beslutsfattande
som var och när bussarna ska trafikera. I den uppgiften ingår såväl
indragningar som förändringar av turer och tidtabeller.
En eller fler gånger per år kallas kommunerna till samråd för inhämtande
av synpunkter och för att lämna information om förändringar, framförallt
när det gäller den regionala busstrafiken.
En eventuell förändring av kollektivtrafiken i stort ska i princip beslutas två
år innan en förändring kan genomföras. Sådan information ska införas i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Stadstrafiken i Lindesberg består av två busslinjer; 380 och 383. 380 har
två sträckningar som den trafikerar. Den ena går från Resecentrum till
Stafettgatan via lasarettet och åter, och den andra går från Resecentrum
förbi Kristinaskolan, Masugnen, längs Hagavägen och Hermanstorpsvägen
runt Hagaberg och åter till Resecentrum.
383 går från Ugglegränd till Stadsskogsskolan och åter. Under perioden
mellan skolavslutning och skolstart måste resor med 380 förbeställas senast
2 timmar före avgång.
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig
Gunnar Jaxell daterad den 4 juli 2016 att utskottet ska besluta att
genomföra en snabbremiss till de i kommunfullmäktige representerade
partierna för att erhålla synpunkter på tätortstrafiken till utskottets
sammanträde i september 2016.
Tillväxtutskottet beslutade den 16 augusti 2016 att återremittera ärendet till
tillväxtutskottets sammanträde den 6 september 2016, då representant från
LindeCity och en trafikplanerare från Länstrafiken ska bjudas in.
Förvaltningen ska till utskottets sammanträde den 6 september 2016 ta fram
en översiktsbild med punkter som folk drar sig till, så som arbete och
affärer.
Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 september deltar representanter
från LindeCity och region Örebro län, förvaltningen för trafik och
samhällsplanering.
Utskottet får information om ärendegången inom trafikplanering och
framför att det finns behov av att utveckla stadstrafiken i Lindesberg,
dialog med berörda aktörer krävs för det. Som ett första steg krävs ett
formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län.
Tillväxtutskottet beslutade den 6 september 2016 att överlämna önskemål
till Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län om att påbörja ett
uppdrag gällande utvekling av trafiksituationen i Lindesberg. Utskottet
beslutade även att tillväxtförvaltningen ska starta en dialog med berörda
intressenter.
Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell överlämnade den 3 mars 2017
information om stadstrafiken i Lindesbergs tätort
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslås besluta:



Justerande

Avvakta på att Region Örebro län bjuder in till dialog kring
kollektivtrafikfrågor senare under året dels fatta beslut rörande
kompletteringstrafikens framtid.
Uppdra åt näringslivsenheten att ta upp en dialog med större arbetsoch utbildningsplatser för att på så sätt dokumentera behov av
kollektivtrafik inför den kommande genomgången av
kollektivtrafiken i norra länsdelen, inklusive stadstrafiken i
Lindesbergs tätort.

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillvästutskottet ska tacka för
informationen.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 40

Dnr. AKK2016/333

Svar på medborgarförslag om cykelpumpstation i centrala
Lindesberg
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar medborgarförslaget till tillväxtförvaltningen
för att återkomma med kostnadsunderlag till tillväxtutskottets sammanträde
den 4 april 2017.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom den 20 september 2016 med förslaget att
Lindesbergs kommun ska investera i en centralt belägen cykelpumpstation i
Lindesbergs tätort.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 § 146 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades de 24 november 2016 till tillväxtutskottet
för yttrande.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget ska
återremitteras till tillväxtförvaltningen för att återkomma med ett
kostnadsunderlag till tillväxtutskottets sammanträde den 4 april 2017.

__________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 41

Ekonomisk redovisning för tillväxtförvaltningen februari
2017
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtförvaltningen visar på en positiv avvikelse efter februari månad
med 3,0 miljonerkronor och helårsprognosen på helåret efter februari är en
budget i balans.
Den negativa avikelsen för näringslivsenheten beror på elitbidragen är
utbetalda för första kvartalet 2017.
Utbildningsenheten har en avvikelse på – 0.2 miljonerkronor, detta avser
teknikcollage och det är på intäktsidan det är en avvikelse.
Arbetsmarknadsenheten har en positiv avvikelse med 1.1 miljoner kronor
är fördelad på löner i verksamheterna, feriearbete, kom i jobb samt att
intäkter från migrationsverket är större än budgeterat.
Verksamheten mark och exploatering har en avvikelse med 0.6
miljonerkronor som är budget för kostnader som avser bl.a. detaljplaner.

________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 42

Meddelanden
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas tillväxtutskottet:
2017-02-03

Beslut om detaljplan för del av Hagaberg 1:1
(Gusselbyvägen), Lindesbergs kommun, Örebro från
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Dnr.
AKK2015/570

2017-01-31

BUN § 6 Teknikcollage- industriprogramet

2017-01-31

KS § 5 Val av styrgrupp för översiktsplan för
Lindesbergs kommun

2016-12-14

KF § 184 Ombudgetering från tillväxtutskottets intäkter
till socialnämnden för ökade kostnader inom individoch familjeomsorgen

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-03-07
TU § 43

Informationsärenden
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Följande information lämnas till tillväxtutskottet:
2017-03-07

Statistik flyktingmottagning februari 2017, KS 2017-74

________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

Justerande

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

30

