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Ärendeförteckning
§ 44/2017

Information om Prästryggen i Frövi

§ 45/2017

Information om fritidsbanken i Lindesbergs kommun

§ 46/2017

Förslag till stipendier inom tillväxtförvaltningen

§ 47/2017

Förslag till nämndmål och indikatorer 2018 för tillväxtförvaltningen

§ 48/2017

Förslag till övertagande av delar av Strömstorp GA:4

§ 49/2017

Information om utredningen av möjligheten till fler korttidsparkeringsplatser i
centrala Lindesberg

§ 50/2017

Information om feriearbete 2017

§ 51/2017

Redovisning av målområdesberedning för attraktivitet och infrastruktur

§ 52/2017

Information om projekt Transmission

§ 53/2017

Information om matchning Masugnen

§ 54/2017

Utveckling av Tursam/Destination Bergslagen

§ 55/2017

Utredning av möjlighet till arbete för alla

§ 56/2017

Information om skadeproblem av kajor samt fågelsäkra lösningar i Lindesbergs
statskärna

§ 57/2017

Tidsplan för arbetet med de kommunala servicenivåerna

§ 58/2017

Information om medborgardialog Flugparken

§ 59/2017

Lägesrapport om samarbetet för ombyggnation av Frövi Bangård

§ 60/2017

Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort

§ 61/2017

Information om standard av vägarna 850 och 851

§ 62/2017

Svar på medborgarförslag om cykelpumpstation i centrala Lindesberg

§ 63/2017

Meddelanden

§ 64/2017

Informationsärenden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 44

Information om Prästryggen i Frövi
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet beslutade den 7 mars 2017 att bjuda in
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att informera utskottet om
arbetet med Prästryggen i Frövi.
Kvalitétsledare för idrott Kenneth Persson från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen informerar utskottet om Prästryggen i Frövi. Förbundet har
försökt få föreningar att sköta Prästryggen, bland annat Frövi IK, för att
främja föreningslivet i Frövi utan resultat. På så vis bildades föreningen
Positiva Prästryggen som arvoderas av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen för att sköta Prästryggen, intäkterna går tillbaka till förbundet.
Planer finns att förbättra Prästryggen, bland annat ska det byggas skärmtak
vid kiosken för cafeteria. Planer finns också att eventuellt investera i två
campingstugor.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 45

Dnr. AKK2016.3613

Information om fritidsbanken
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta fram ett
underlag med förslag, alternativ och lösningar för hur medel till en
fritidsbank skulle kunna sökas.
Underlaget ska redovisas vid tillväxtutskottets sammanträde den 31 maj
2017.
Ärendebeskrivning
Kristine Andersson (S) föreslår i en motion daterad den 22 mars 2016 att
Lindesbergs kommun ska starta en verksamhet för utlåning av sport- och
fritidsutrustning som ett steg i att ge flera en möjlighet till en aktiv fritid.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 25 maj 2016 till tillväxtutskottet för yttrande.
Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse den 26
augusti 2016 där det framkommer att Fritidsbanken är ett koncept som
finns på ett 10-tal orter framför allt i västra Sverige. Fritidsbanken lånar
gratis ut begagnad och insamlad fritidsutrustning till allmänheten. Lånetid
bör max vara 2 veckor och allt inom fritidsområdet kan lånas ut. I
konceptet är det inte tillåtet att köpa in ny utrustning för utlåning eller sälja
utlåningsbar utrustning. Att gå med i konceptet Fritidsbanken är en
engångskostnad på 5 000 kr för kommunen.
Kommunen kan även starta samma verksamhet under annat namn och
bestämmer då själva hur verksamheten ska bedrivas. En bedömning är att
kommunens driftskostnad per år för en Fritidsbank kan vara mellan 200
000 upp till 1 000 000 kr. En del av kostnaderna kan vara kostnader för
arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom ramen för
arbetsmarknadsenhetens ordinarie budget.
Tillväxtutskottet beslutade den 6 september 2016 att ge förvaltningschefen
i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en Fritidsbank eller liknande
verksamhet i Lindesbergs kommun.
Förvaltningschef Merit Israelsson informerade utskottet kring det fortsatta
arbetet med uppstarten av fritidsbanken i Lindesbergs kommun.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet tackar för
informationen och ge i uppdrag till tillväxtförvaltningen att arbeta fram ett
underlag med förslag, alternativ och lösningar för hur medel till en
fritidsban skulle kunna sökas.
Underlaget ska redovisas vid tillväxtutskottets sammanträde den 31 maj
2017.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 46

Dnr. AKK2015/257

Förslag till stipendier inom tillväxtförvaltningen
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att inför kommunstyrelsen
sammanträde den 26 april 2017 revidera förslag till reglementen för
stipendier enligt ledamöternas förslag till beslut.
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:





Reglemente för kulturstipendium antas
Reglemente för föreningsledarstipendium antas
Reglemente för byggnadspris antas
Att avsätta 30 000 kr/år avsätts för stipendier

Ärendebeskrivning
Det har funnits 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.
Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterat den 30 november 2016
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.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet


2017-04-04
Föreningsledarstipendiet ersätts med ett resestipendium som delas
ut för att uppmuntra personer som gör stora frivilliga insatser i
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.
Tillväxtutskottet beslutade den 7 mars 2017 att återremittera ärendet till
kulturenheten för att skriva om reglementena med följande förändringar till
tillväxutskottets 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

Kultursekreterare Sara Sporre överlämnade den 27 mars 2017 de
reviderade reglementena för stipendier till tillväxtutskottet för antagande.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:





Reglemente för kulturstipendium antas
Reglemente för föreningsledarstipendium antas
Reglemente för byggnadspris antas
Att avsätta 30 000 kr/år avsätts för stipendier

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut med följande förändringar:


Justerande

Föreningsledarstipendium § 1 ”Lindesbergs kommuns
föreningsledarstipendium utdelas till personer eller personer som
genom stor ideellt engagemang bidragit till barn, ungdomar och
vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen.” till ”
Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas till
personer som genom stor ideellt engagemang bidragit till barn,
ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i
kommunen.”
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet


2017-04-04
Byggnadspriset § 1 ”Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut
som belöning för insatser i bevarandet av historisk värdefull
byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens
moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk
av hög klass” till ” ”Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut
som uppmuntran för insatser i bevarandet av historisk värdefull
byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens
moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt
byggnadsverk”

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att inför kommunstyrelsen
revidera förslag till reglementen för stipendier enligt ledamöternas förslag
till beslut.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04

TU § 47

Dnr. KS 2017/135

Förslag till nämndmål och indikatorer 2018 för
tillväxtförvaltningen
Beslut
Ärendet utgår.

________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 48

Dnr. AKK2015/403

Förslag till övertagande av delar av Strömstorps GA:4
Beslut
Tillväxtutuskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta:
Uppdra till näringslivsenheten att genomföra övertagande av delar av
Strömstorp GA:4 till en kostnad om 100 000 kronor.
Finansering sker inom näringslivsenhetens budget.
Uppdra till budgetberedningen att se över utökat driftanslag till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för drift och underhåll av delar av
Strömstops GA:4 inför 2018.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har under cirka två år förberett planläggande av nytt
industriområde norr om Frövi tätort. I april 2017 påbörjas detaljplanarbetet
för området.
Den planerade huvudvägen in till området sammanfaller med huvudinfarten
in till BillerudKorsnäs fabriksområde.
Vid planläggning av området finns det två alternativ:



Planlägga vägen som gemensamhetsanläggning.
Planlägga vägen som allmän platsmark, väg.

Alternativ ett innebär att det behövs tillsättas en utredning av lantmäteriet
för att bestämma andelstalen. Varje avstyckning ger nya andelstal till
Lindesbergs kommun och avstyckad fastighet beräknas kosta 150 000
kronor. Drift och underhåll kommer att fördelas mellan huvudsak
Lindesbergs kommun och BillerudsKorsnäs samt framtida ägare till
industriområdet. Vid planläggning fördelas kostnaderna mellan nuvarande
medlemar i samfällighetsföreningen samt Lindesbergs kommun.
Alternativ två innebär att Lindesbergs kommun övertar del av
gemensamhetsanläggningen En avregistrering av del av
gemensamhetsanläggningen beräknas kosta ca 100 000 kronor. Lindesbergs
kommun ansvarar till för drift och underhåll av infarten till nya
industriområdet. Avstyckning vid försäljning sker utan att tillkommande
verksamheter bidrar till vägens underhåll eller drift, såsom övriga
industriområden i Lindesbergs kommun. Vid planläggning övertar
Lindesbergs kommun all drift och underhåll. Billerudkorsnäs står för
kostnaderna för drift och underhåll av järnvägsövergångarna.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
Den totala årliga kostnaden inklusive framtida underhåll beräknas till 576 000
kronor.
Mark och exploateringsingenjör Jesper Almlöf överlämnade den 28 mars 2017
en tjänsteskrivelse med förslag till övertagande av delar av Strömstorps GA:4
till tillväxtutskottet för antagande.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att tillväxtutuskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta:
Uppdra till näringslivsenheten att genomföra övertagande av delar av
Strömstorp GA:4 till en kostnad om 100 000 kronor.
Finansering sker inom näringslivsenhetens budget.
Uppdra till budetberedningen att se över utökat driftanslag till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för drift och underhåll av delar av
Strömstops GA:4 inför 2018.

________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 49

Dnr. AKK2016/398

Information om utredningen av möjlighet till fler
korttidsparkeringsplatser i centrala Lindesberg
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Den 8 november 2016 informerade förvaltningschef Merit Israelsson utskottet
om att förvaltningen kommer att anlita en konsult som ska kartlägga
möjligheterna att till skapa flera korttidsparkeringsplatser i centrala
Lindesberg.

Förvaltningschef Merit Israelsson informerar utskottet om att
kartläggningen till möjligheten att skapa flera korttidsparkeringsplatser i
centrala Lindesberg förmodligen är klar till sommaren 2017.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 50

Information om feriearbete 2017
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Den 8 november 2016 informerade förvaltningschef Merit Israelsson om att
förhandling med facket var inledd gällande feriejobb för år 2017.
Förvaltningschef Merit Israelsson informerar utskottet om feriejobb 2017.
Det har varit två informationsträffar med föreningar, där föreningarna varit
positiva till att ha feriearbetare. Det har också utformats
ansökningsblanketter, redovisningsblanketter och hänvisningar till
arbetsmarknadsenheten hemsida har gjorts.
Föreningar som anmält att ha feriejobbsaktiviteter är Fellingsbro gymnastik
och idrottsförening, Erikshjälpen, Löa hembygdsförening, Linde ridskola,
WSK Lindesberg. Det finns 54 stycken föreningsplatser och 187
kommunala ferieplatser samt 27 platser till Linde sportscamp och
Lindesbergs Handbollscamp, vilket totalt är 268 ferieplatser.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 51

Dnr. AKK2016/402

Redovisning utifrån slutrapporten från
målområdesberedning för attraktivitet och infrastruktur
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att förseslå kommunfullmäktige
besluta:
Godkänna redovisningen om målområdesbredningen för attraktivitet och
infrastruktur från tillväxtförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 att
kommunstyrelsen ansvarar för att respektive frågor överlämnas till rätt
instans.
Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2016 att uppdra till
förvaltningschefen att plocka ut de delar som tillhör tillväxtutskottets
uppdrag och redovisa vad som pågår och vad som eventuellt behöver
arbetas vidare med. Redovisning ska ske till utskottet i februari 2017.
Den 7 februari 2017 informerade förvaltningschef Merit Israelsson om att
hon gått igenom slutrapporten och enkätsvaren. Flertalet av sakerna som
lyfts arbetar tillväxtförvaltningen med. Främst fiber, kollektivtrafik och
gång- och cykelvägar. En skrivelse kommer göras till tillväxtutskottet med
en rapport om vad som görs i alla frågor.
Tillväxtutskottet beslutade den 7 februari 2017 att skrivelsen med
lägesrapport i alla utskottets frågor ska redovisas tillväxtutskottets
sammanträde den 4 april 2017.
Förvaltningschef Merit Israelsson inkom den 29 mars 2017 med en
tjänsteskrivelse med redovisning om målområdesberedningen för
attraktivitet och infrastruktur för tillväxtförvaltningen för antagande.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår tillväxtutskottet besluta att
godkänna redovisningen om målområdesberedning för attraktivitet och
infrastruktur från tillväxtförvaltningen.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 52

Dnr. KS 2017/97

Information om projekt Transmission
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen besluta:
Bevilja medel till projekt Transmission med 100 000 kronor för år 2017
under förutsättning att relevanta företag inom Lindesbergs kommun säger
ja till deltagande i projektet. Övriga år 2018, 2019 och år 2020 får ingå i
kommunens ordinarie budgetarbete.
Finansering sker inom tillväxtförvaltningens budget.
Ärendebeskrivning
Alfred Nobel Science park har tillsammans med Mälardalen Industrial
Tecnology Center (MiTC) arbetat fram en ansökan till tillväxtverket som
ser på övergången från bensindrivna fordon till eldrivna.
Drivtekniken utvecklas snabbt och vi står inför ett teknikskifte till eldrivna
fordon. Detta kommer skapa möjligheter samtidigt som det kommer
påverka befintliga företag och deras produktion.
Regionen är ett globalt centrum för produktion och utveckling av fordon,
framförallt tunga fordon. Speciellt system som axlar, motorer,
transmissioner och styrsystem. Totalt arbetar mer än 25 000 personer i
dessa företag, som Volvo, Scania och Atlas Copco. Enligt
fordonskomponentgruppen finns det även cirka 200 underleverantörer i
fordonsindustrin i Mälardalen. Detta innebär att det är viktigt för samhället
att göra det som går för fortsatt syselssättning och fortsätta ha hållbart
framgångsrika exportföretag i fordonsindustrin.
Fordonsindustrin har många utmaningar men också innovationssatsningar
inom produktionsteknik, produktteknik och affärsutveckling i regionen.
Miljön stöttas även forskningsmässigt. Det är på så vis viktigt att regionen
tar till vara på kompetensen.
Protjektet syftar till att medvetengöra företagen inom teknikutvecklingen
och de möjligheter som skapas samt erbjuda stödprogram i form av
seminarier, workshops och coachningsstöd. I Lindesbergs kommun har i
första hand Meritor blivit tillfrågade att delta i projektet, om projektet blir
beviljat är Meritor intresserade av att delta. Det finns även ett antal
potentiella företag i kommunen som rimligen borde vara intresserade.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
Totalbudgeten ligger på 21 miljonerkronor. Medfinansieringen från
Lindesbergs kommun är föreslagen till 100 000 år 2017, 200 000 kr/år
2018, 2019 och år 2020
Förvaltningschef Merit Israelsson inkom den 20 mars 2017 med en
tjänsteskrivelse till tillväxtutskottet för antagande.
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen
besluta:
Bevilja medel till projekt Transmission med 100 000 kronor för år 2017
under förutsättning att relevanta företag inom Lindesbergs kommun säger
ja till deltagande i projektet. Övriga år 2018, 2019 och år 2020 får ingå i
kommunens ordinarie budgetarbete.
Finansering sker inom tillväxtförvaltningens budget.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04

TU § 53

Information om matchning Masugnen
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bjuds in till tillväxtutskottets
sammanträde den 31 maj 2017.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Merit Israelsson redovisar en sammanställning av
matchningar som utförts på arbetsmarknadsenheten (AME) i Lindesbergs
kommun.
AME hade den 1 januari 2017 57 stycken deltagare inskrivna. Den senaste
mätningen daterat den 20 mars 2017 var 77 deltagare inskrivna. Under
perioden 1 januari till 20 mars 2017 har 36 personer skrivits in på AME.
Det är 17 personer som under perioden 2017-01-01 till 2017-03-20 som
gått ut eller kommer gå ut i egenförsörjning.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet tackar för
informationen och bjuda in Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till
tillväxtutskottets sammanträde den 31 maj 2017 för information om deras
serviceenhet.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19

Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 54

Dnr. KS 2017/160

Utveckling av Tursam/Destination Bergslagen
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen besluta:
Förslag till utveckling av Destionation Bergslagen punkt 1-10 antas.
Ärendebeskrivning
Den 18 augusti 2016 genomförde styrelsen i tursam en workshop om
Destination Bergslagens utveckling. Arbetet resulterade i ett beslut att se
över hur destinationen ska utveckla sitt arbete framåt. Som ett första steg
upphandlades en utvärdering.
Uppdraget genomfördes av PWC. Arbetet omfattade en utvärdering av
föreningens verksamhet och utvärdering av samverkan mellan föreningen,
de fyra medlemskommunerna och besöksnäringsföretagen. I uppdraget
ingick även att ge förslag på förändringar inför utveckling av
verksamheten.
Sammanfattning utvärdering:






Det framkom att alla är tillfreds med föreningens arbete och
etableringen av Destination Bergslagen som varumärke. Däremot
påpekar de flesta att en förändring inom organisationen bör ske
men åsikterna kring hur skiljer sig åt.
Vid intervjuer framkom att det råder en bristfällig kommunikation
mellan styrelsen och destinationsgruppen. Att destinationsgruppen
inte känner sig styrd av styrelsen och samtidigt att styrelsen inte
känner att de påverkar destinationsgruppens arbete.
De intervjuade anser också att kommunerna utöver de själva inte
fokuserar på turistfrågan. Det finns olika typer av besöksmål i
kommunerna och kommunerna fokuserar därför på olika typer av
besöksnäringar, vid sidan av arbetet i föreningen.

Besöksnäring är en av våra snabbast växande näringar vilket ställer nya och
andra krav på organisation, arbetssätt, digitalisering, paketering,
marknadsföringskanaler, internationalisering och lokal attraktionskraft.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
Örebro är motor i arbetet med den regionala besöksnäringen. Genom
regional samverkan ges destinationen möjligheter till mer resurser och
internationellt. Vår utgångspunkt är att alla fyra medlemskommunerna vill
fortsätta delta i samarbetet inom Destination Bergslagen.
Ett partnerskap i Örebro kompaniet skulle exempelvis ge utbildningar för
personal och för besöksnäringsföretag, turistting för besöksnäringen.
Förvaltningschef Merit Israelsson inkom den 28 mars 2017 med en
tjänsteskrivelse för utveckling av Tursam/Destination Bergslagen för
antagande.
Förslag till utveckling av Destination Bergslagen:
1. Att arbeta med en enklare och tydligare organisation genom att
kommunerna inom Destination Bergslagen i framtiden driver den
lokala verksamheten i egen regi och inte genom entreprenörer.
2. Att till styrelsen adjungera personer som representerar besöksnäringsföretag samt Örebrokompaniet. Detta skulle ge
besöksnäringen en direkt möjlighet att vara med och påverka
utvecklingen inom Destination Bergslagen.
3. Att tydligt i strategi och i föreningens verksamhet arbeta med
besöksnäring och inte bara turism. Det måste ske tillsammans med
besöksnäringsföretagen.
4. Inom Business Region Örebro (BRO) arbetar vi gränslöst med
näringslivsutveckling inom alla branscher förutom besöksnäring.
För att utveckla besöksnäringen vidare regionalt borde logiskt sett
samverkan inom BRO inrymma även besöksnäringen. Att lyfta in
besöksnäringsfrågorna inom BRO är ännu inte förankrat med BRO
och regionen men initiativ har tagits.
5. Att destinationsgruppen inom Destination Bergslagen breddas med
representantskap från kommunerna för att få till en bättre
samverkan kopplat till näringslivslivsutvecklingsfrågorna.
6. Att en tydlig turiststrategi över 5 år utarbetas så snart den nya
styrelsen är på plats.
7. Att styrelsen och destinationsgruppen har två gemensamma möten
årligen för att följa upp och utvärdera verksamheten, planera
utvecklingen framåt och för att få gemensam inspiration.
8. Att samproduktion med kommunerna bland annat ska ske inom:
Måltid och gastronomi, Idrott, Kultur opera, teater, Turistbyråer,
Info Points
9. Att föreningen Tursam byter namn till Destination Bergslagen och
behåller sin nuvarande organisationsform för stabilitet, långsiktighet
och kontinuitet.
10. Att kommunerna ansöker om partnerskap i Örebro kompaniet.
Genom att verka i ett större sammanhang kommer vårt fönster ut
mot besökarna väsentligt att förstoras och vi får tillgång till resurser
som vi idag saknar inom Destination Bergslagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
Förslag till beslut
Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen
besluta:
Förslag till utveckling av Destionation Bergslagen punkt 1-10 antas.
Avsätta 75 000 kronor för medlemskapet i Örebrokompaniet.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet besluta:
Förslag till utveckling av Destionation Bergslagen punkt 1-10 antas.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 55

Dnr. AKK2016/291

Utredningen av möjlighet till arbete för alla
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Den 16 augusti 2016 beslutade tillväxtutskottet att uppdra till
förvaltningschefen att hitta en möjlighet till arbete för alla, i samverkan
med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen.
Förvaltningschef Merit Israelsson informerar utskottet om det fortsatta
arbetet med utredningen av möjligheten till arbete för alla. Det har bland
annat utökat ett antal extratjänster. Förvaltningen har fått ett
handledarbidrag som ger möjlighet till de som står utanför
arbetsmarknaden att komma i arbete.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04

TU § 56

Dnr. KS 2017/3

Information om skadeproblem av kajor samt fågelsäkra
lösningar i Lindesbergs statskärna
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
I Lindesbergs centrum har problem med kajor eskalerat under 2016. Stora
flockar av fåglar sitter i samlingar i träd och vid parker/grönytor. På grund
av det stora antalet upplevs det som en väldig nedskräpning i vissa delar av
statskärnan samt att cyklar och bilar blir nedskitade.
För hantering av detta problem kan man på kortsikt använda
skadebekämpning. Dock är långsiktiga lösningar att föredra, exempelvis
fågelsäkra sopptunnor.
Den 10 januari 2017 beslutade tillväxtutskottet att uppdra
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att se över skadeproblemet av
kajor samt finna möjlig lösning på problemet, i samråd med LIBO, samt
utreda helhetsbilden av problematiken och kostnader för att bland annat
byta soptunnor.
Kvalitétsledare för park och skog Arne Tshentcher från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar utskottet om en
lägesrapport kring det pågående arbetet med skadeproblemet av kajor samt
fågelsäkra lösningar i Lindesbergs statskärna.

________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 57

KS 2017/97

Tidsplan för arbetet med de kommunala servicenivåerna
Beslut
Ärendet utgår.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 58

Dnr. AKK2016/403

Information om medborgardialog Flugparken
Beslut
Tillväxtutskottet upphäver punkt 7, ”Framtagande av skisser för utveckling
av parken med stöd av konsult v.15-17”, stycke 3.4 i projektdirektivet
Medborgardialog Flugparken.
Uppdrar till tillväxtförvaltningen att anlita en konsult för att samordna en
arkitekttävling.
Redovisning av samordning kring arkitekttävlingen ska redovisas till
tillväxutskottets sammanträde den 31 maj 2017.
Ärendebeskrivning
En ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg planeras
under 2018. För att ta del av kommuninvånarnas tankar kring parken både
historiskt, i nuläget och för framtiden, planeras en förutsättningslös
dialogprocess som riktar sig till olika målgrupper av kommuninvånare.
Ett förslag till projektdirektiv har upprättats vilket följer
kommunfullmäktiges riktlinjer för medborgardialog som en del i
styrprocesser. Förslaget följer också kommunfullmäktiges
utvecklingsstrategi, ungdomspolitiska strategi samt kommunstyrelsens
beslut angående tillämpning av FN:s barnkonvention.
Efter avslutad dialog ska resultatet presenteras i analys och rapport. Denna
ska lämnas i augusti 2017 och utgör sedan underlag för fortsatt
utvecklingsarbete av Flugparken.
Folkhälsostrategen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 1 november 2016
tillväxtutskottet ska anta projektdirektiv daterat den 31 oktober 2016 för
medborgardialog Flugparken.
Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2016 att återremittera ärendet
för att till utskottets sammanträde den 6 december 2016 förtydliga
tidsplanen samt tillväxtutskottets delaktighet i medborgardialogen.
Folkhälsostrategen överlämnade en reviderad version av projektdirektivet
den 29 november 2016, vilken tillväxtutskottet antog den 6 december 2016.
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist informerade utskottet vid sammanträdet
den 7 februari 2017 om den fortsatta tidsplanen för medborgardialog om
Flugparken och utskottets deltagande i olika aktiviteter.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
Folkhälsostrategen Linnea Hedkvist inkom den 4 april 2017 med en
sammanställning av medborgardialogen Flugparken.
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet godkänner det hittills genomförda dialogarbetet och
beslutar att arbetet forsätter enligt tidigare beslutat projektdirektiv.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet besluta:
Upphäva punkt 7, ”Framtagande av skisser för utveckling av parken med
stöd av konsult v.15-17”, stycke 3.4 i projektdirektivet Medborgardialog
Flugparken.
Uppdra till tillväxtförvaltningen att anlita en konsult för att samordna en
arkitekttävling.
Redovisning av samordningen kring arkitekttävlingen ska redovisas till
tillväxutskottets sammanträde den 31 maj 2017.
Daniel Andersson (S) föreslår bifall till ledamöternas förslag till beslut.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TU § 59

Dnr. AKK2015/162

Lägesrapport om samarbetet med de kommunala
servicenivåerna
Beslut
Ärendet utgår.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TU § 60

Dnr. AKK2016/396

Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort
Beslut
Ärendet utgår.

__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 61

Dnr. AKK2015/419

Information om standard av vägarna 850 och 851
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
I södra delen av Lindesbergs kommun är vägarna 850 (Sällinge – Finnåker)
och 851(Fellingsbro Prästgård- finnåkers bruk) belägna. Ortsbefolkningen i
Finnåker, understödda av Lindesbergs kommun har vid ett flertal tillfällen
påpekat vägarnas bristfälliga skick.
Representanter från tillväxtutskottet och tillväxtförvaltningen har varit i
kontakt med boende längs med de aktuella vägarna. Till stor del utgörs
vägarna av grusväg, som bitvis är i väldigt dåligt skick. Vägarna trafikeras
av privatpersoner, företagare, kommersiella transporter och skolskjutsar.
Den klassificering som Trafikverket satt på vägarna har inte tagit hänsyn
till alla aspekter som är relevanta.
Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig
Gunnar Jaxell, daterad den 11 september 2015, tillvätutskottet besluta att
påbörja en dialog mellan Lindesbergs kommun, Region Örebro län och
Trafikverket, för att på sikt förbättra standarden av vägarna 851 och 852.
Tillväxtutskottet beslutade den 15 september 2015 att uppdra till
tillväxtförvaltningen att påbörja en dialog mellan Lindesbergs kommun,
Region Örebro län och Trafikverket för att på sikt förbättra standaren av
vägarna 850 och 851.
Ordförande Irja Gustavsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) informerar
utskottet vid samanträdet den 4 april 2017 om arbetet med att förbättra
standarden av vägarna. Den 5 mars 2017 var det en träff med vägverket där
frågan om standarden av vägarna lyftes upp, vidare arbete pågår.

________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtutskottet
TU § 62

2017-04-04
Dnr. AKK2016/333

Svar på medborgarförslag om att investera i en cykelpump i
centrala Lindesberg
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att installera
offentlig cykelpump i centrala Lindesberg.
Finansiering sker från tillväxtförvaltningens ordinarie budget.
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 den 24 november 2016 till
tillväxtutskottet för yttrande.
Tillväxtutskottet beslutade den 7 mars 2017 § 40 att återremittera
medborgarförslaget till tillväxtförvaltningen för att återkomma med
kostnadsunderlag.
Den 28 mars 2017 inkom infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell med en
tjänsteskrivelse där han föreslår att kommunen investerar i en cykelpump i
centrala Lindesberg till en kostnad av 35 000 kronor.
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslås besluta att offentlig cykelpump ska installeras i
centrala Lindesberg.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 63

Meddelanden
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas tillväxtutskottet:
2017-03-15

Sammanställning av vägbidrag utbetalda 2016
Dnr. KS 2017-152

2017-03-21

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

________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtutskottet

2017-04-04
TU § 64

Informationsärenden
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Följande information lämnas till tillväxtutskottet:
2017-04-04

Justerande

Statistik flyktingmottagning mars 2017
Dnr. KS 2017-194

Utdragsbestyrkande
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