
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 Plats och tid: 

 
Lindesalen, brandstationen, kl. 9:00-15:00 

Beslutande: Irja Gustavsson, ordförande (S) 

Jonas Kleber, vice ordförande (C) 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) § 65-75 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 

 

 

 

Övriga deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

Ingrid Åberg (KD) för Virosa Viberg (SD) § 65 

Mats Seijboldt (SD) för Virosa Viberg (SD) § 66-86 

Daniel Andersson (S) för Dan Walterson (S) § 76-86 

 

Malin Ekholm, sekreterare 

Ida Frödén, kanslichef § 65-75 

Anna Spalin, utbildningskoordinator § 65 

Catrine Pernros Eriksson, rektor § 66 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 66 

Christer Kallin, landsbygdsutvecklare § 67-68 

Jesper Almlöf, mark- och exploateringsingenjör § 69 

Mikael Wengrud, arbetsledare praktikenheten § 70 

Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 71-75 

Anette Persson, controller § 76-77 

Jonas Andersson, fritidskonsulent § 78-82 

Christer Pilblad, beredningsledare för beredningen för kultur- och fritidsfrågor  

§ 81-82 

Kristina Öster, kulturchef § 81-84 

Ingrid Åberg (KD), ej tjänstgörande ersättare § 66-86 

Daniel Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare § 65-75 

Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare  

 

Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Kleberg (C) som ersättare 

 
Justeringens plats 

och tid 
Kanslienheten, onsdagen den 17 maj 2017  

  
 

 

Underskrifter 

  

 

Sekreterare ..................................................................... Paragrafer § 65-86 
 Malin Ekholm  

  

 Ordförande  ……………………………………………  
 Irja Gustavsson 

  

 Justerare ......................................................................... 
 Pär –Ove Lindqvist  

 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 

 

Organ  
 

Sammanträdesdatum 

 
Anslaget sätts upp 

 

Förvaringsplats 
för protokollet 

 
Underskrift 

  ANSLAG – BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

 Tillväxtutskottet 
 

 2017-05-09 
 

                                                                                            Anslaget tas ned   

 

  Kanslienheten 

 
.............................................................................................. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Förslag till nämndmål och indikatorer år 2018 för 

tillväxtförväntningen   

§65/17 

  

Redovisning av arbetsätt mellan utbildningsenheten och 

arbetslivsenheten på tillväxtförvaltningen   

§66/17 

  

Förslag till tidsplan för arbetet med de kommunala 

servicenivåerna  

§67/17 

  

Svar på medborgarförslag att iordningställa simbassängen i 

annexet till Ekbackens skola i Fellingsbro 

§68/17 

  

Information om kommunal mark  §69/17 

  

Information om arbetet med Samhällsbyggnad Bergslagens 

praktikenhet 

§70/17 

  

Lägesrapport om samarbetet för ombyggnation av Frövi 

Bangård  

§71/17 

  

Framtagande av gång- och cykelplan för Frövi tätort  §72/17 

  

Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort – Schröders 

backe 

§73/17 

  

Iståndsättningsbidrag från Erikslundsvägens vägsamfällighet, 

Rynningefors 1:1 (väg 29180) 

§74/17 

  

Lägesrapport om Oppboga 2:35 vägsamfällighet §75/17 

  

Information om investeringsbudget tillväxtförvaltningen år 

2018-2020 

§76/17 

  

Ekonomisk redovisning för tillväxtförvaltningen april år 2017 §77/17 

  

Driftbidrag för stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum år 

2017 

§78/17 

  

Fördelning av driftbidrag till föreningar år 2017  §79/17 

  

Fördelning av bidrag till studieförbunden år 2017  §80/17 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  

Lägesrapport om framtagande av kultur- och fritidspolitiskt 

program  

§81/17 

  

Lägesrapport om framtagande av idrottspolitiskt program  §82/17 

  

Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om verksamheter och 

ljudnivå i Lindesbergs stadsbibliotek 

§83/17 

  

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som 

mötesplats med verksamhet i ständig utveckling 

§84/17 

  

Meddelanden §85/17 

  

Informationsärenden §86/17 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 65   Dnr: KS 2017/135 

 

Förslag till nämndmål och indikatorer år 2018 för 

tillväxtförväntningen   

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Nämndmål och indikatorer för tillväxtförvaltningen år 2018 antas.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Utbildningskoordinator Anna Spalin informerar utskottet om nämndmål och 

indikatorer för år 2018.  

Tillväxtförvaltningen överlämnade förslag till mål och indikatorer år 2018 den 2 

maj 2017 för antagande.  

Förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Nämndmål och indikatorer för tillväxtförvaltningen år 2018 antas.  

 

 

________ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 66    

 

Redovisning av arbetsätt mellan utbildningsenheten och 

arbetslivsenheten på tillväxtförvaltningen 

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och bjuder in arbetsmarknadsenheten 

och utbildningsenhet på tillväxtförvaltningen till tillväxtutskottets sammanträde 

den 31 maj 2017 för information om pågående och planerat arbete i 

förvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

 

Rektor Catrine Pernros Eriksson och enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil 

Chandorkar föredrar för utskottet om arbetet på utbildningsenheten och 

arbetslivsenheten. De informerade bland annat om pågående projekt och 

konkreta arbetssätt mellan enheterna.  

Föredragarna informerade även utskottet om samarbetet mellan de båda 

enheterna.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och bjuder in arbetsmarknadsenheten 

och utbildningsenhet på tillväxtförvaltningen till tillväxtutskottets sammanträde 

den 31 maj 2017 för information om pågående och planerat arbete i 

förvaltningen. 

 

________ 
 
Meddelas för kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 67   Dnr: KS 2017/97 

 

Förslag till tidsplan för arbetet med de kommunala 

servicenivåerna  

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar: 

 Tidsplanen för arbetet med de kommunala servicenivåerna antas.  

 Minst en representant från tillväxtutskottet ska närvara vid varje 

medborgardialog.  

 Landsbygdsutvecklare uppdras att ta fram underlag med frågeställningar 

till medborgardialog. Redovisning ska ske på tillväxtutskottets 

sammanträde den 15 augusti 2017. 

 Landsbygdsutvecklare uppdras att ta fram underlag med konkreta datum 

när medborgardialogerna ska ske. Redovisning ska ske på 

tillväxtutskottets sammanträde den 15 augusti 2017.  

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 lämnade förslag till uppdragsbeskrivning för 

sitt arbete den 20 mars 2017 till tillväxtutskottet. 

 

Utskottet beslutade den 7 mars 2017 att uppdra till beredningsgruppen att arbeta 

fram en tidsplan för arbetet med de kommunala servicenivåerna.  

 

Landsbygdsutvecklare lämnade in förslag till tidsplan den 28 mars 2017 för 

antagande.  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 Tidsplanen för arbetet med de kommunala servicenivåerna antas.  

 Minst en representant från tillväxtutskottet ska närvara vid varje 

medborgardialog.  

 Landsbygdsutvecklare uppdras att ta fram underlag med frågeställningar 

till medborgardialog. Redovisning ska ske på tillväxtutskottets 

sammanträde den 15 augusti 2017.  

 Landsbygdsutvecklare uppdras att ta fram underlag med konkreta datum 

när medborgardialogerna ska ske. Redovisning ska ske på 

tillväxtutskottets sammanträde den 15 augusti 2017. 

_________ 

Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen  

 

Meddelas för kännedom: 

Beredningsgruppen för lokal utveckling  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 68   Dnr: KS 2017/41 

 

Svar på medborgarförslag att iordningställa simbassängen i 

annexet till Ekbackens skola i Fellingsbro 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

 

Medborgarförslaget besvaras med remissvar med yttrande från 

landsbygdsutvecklare och fritidskonsulenten daterat den 8 maj 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 30 januari 2017. Förslagställaren föreslår att 

simbassängen i annexet till Ekbackens skola i Fellingsbro ska iordningställas och 

styrketräning ska kunna utföras i anslutning till bassängen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 30 mars 2017 till tillväxtutskottet för 

yttrande senast den 20 augusti 2017.  

 

Den 8 maj 2017 inkom remissvar med yttrande från landsbygdsutvecklare och 

fritidskonsulent.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen 

besluta: 

 

Medborgarförslaget besvaras med remissvar med yttrande från 

landsbygdsutvecklare och fritidskonsulent daterat den 8 maj 2017.  

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 69   

 

Information om kommunal mark  

Beslut 

 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Mark- och exploateringsingenjören Jesper Almlöf informerar utskottet om 

kommunal mark. Han presenterar visuella kartor för utskottet, kommunen äger 

generellt sätt mark runt tätorterna.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen.  

 

 

________  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 70    

 

Information om arbetet med Samhällsbyggnad Bergslagens 

praktikenhet 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

 

Arbetsledare för praktikenheten Mikael Wengrud informerar utskottet om 

Samhällsbyggnad Bergslagens praktikenhet. Enheten startades 2013 och har en 

målsättning att ge en meningsfull praktik där deltagaren får erfarenheter inom det 

tekniska verksamhetsområdet.  

 

Verksamhetens uppgift är att erbjuda praktikplats i första hand till arbetslösa från 

arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen. Enheten samordnar även praktik 

för gymnasieelever, yrkeshögskolor, samhällstjänst och universitet.  

Praktikanterna verkar över hela Samhällsbyggnad Bergslagens geografiska 

område.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår utskottet besluta:  

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 71   Dnr: AKK2015/162 
 

Lägesrapport om samarbetet för ombyggnation av Frövi 

Bangård  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppmanar deltagande politiker att 

bedriva påverkansarbete gentemot partikamrater på riksnivå.  

 

Uppdrar till infrastrukturansvarig att ta fram information om Frövi bangård. 

Informationen ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 31 maj 2017.   

Ärendebeskrivning 
 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell ger en aktuell lägesrapport kring pågående 

samverkan mellan Trafikverket, Region Örebro län och Lindesbergs kommun för 

ombyggnad av Frövi bangård.  

Det pågår bland annat arbete från Trafikverket att bygga ”fri höjd” av viadukten 

vid Frövifors bruk. Lindesbergs kommun kommer bygga en ny väg som 

förbinder Norra Järnvägsgatan med Fröviforsvägen, cirka 600 meter ny väg.  

Trafikverket arbetar även med att bygga en gång- och cykelbro över järnvägen. 

Det planeras också en byggnation av staket vid resecentrum.   

 

Förutsättningen för att projektet ska fullföljas är att staten inkluderar 

ombyggnationen av Frövi Bangård i den kommande Nationella Infrastruktur-

planen 2018-2029. 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppmanar deltagande politiker att 

bedriva påverkansarbete gentemot partikamrater på riksnivå. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

Besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägg: 

 

 Uppdra till infrastrukturansvarig att ta fram information om Frövi 

bangård. Informationen ska redovisas till tillväxtutskottets sammanträde 

den 31 maj 2017. 
______ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 72  Dnr: KS 2017/214 

 

Förslag till framtagande av gång och cykelplan för Frövi tätort  

Beslut 

Tillväxtutskottet ställer sig bakom förslaget att ta fram en gång- och cykelplan 

för Frövi samhälle. 

Återrapport ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 december 

2017.  

Ärendebeskrivning 

Det pågår en samverkan mellan Lindesbergs kommun, Trafikverket och Region 

Örebro län för att få Frövi Bangård ombyggd. Detta för bättre anpassning för 

tågtrafik och förhindrande av olyckor.  

 

När Frövi Bangård byggs om stängs plankorsningen vid Stenfallsgatan. Detta 

innebär att om man ska ta sig från, exempelvis, Mariedalsområdet till 

Resecentrum måste man antingen nyttja viadukten vid Bergslagsvägen ta sig 

söderut till vägen som går upp mot Frövifors bruk.  

 

Av den anledningen har Trafikverket beslutat att anlägga en gång- och cykelbro 

över järnvägen i anslutning till Resecentrum i Frövi samt stängsla på ett sådant 

sätt att det blir svårt att ta sig igenom staketet för att korsa bangården. 

 

Efter dialog med Trafikverket, näringslivsavdelningen och Stadsarkitektkontoret 

har det framkommit att den södra angöringen av bron vid resecentrum kan 

anläggas på olika platser beroende på hur omgivningen kommer att disponeras i 

framtiden. Ett förslag är att den sträcker sig ända till södra sidan av Södra 

Bangatan, under förutsättning att en gång- och cykelväg anläggs där.  

 

Osäkerhet råder över hur gång- och cykelvägar kommer att finnas i Frövi. Därför 

borde en kartläggning genomföras för att erhålla beslutsunderlag. 

 

Infrastrukturansvarig inkom den 3 maj år 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet ställer sig bakom förslaget att ta fram en gång och cykelplan för 

Frövi samhälle. Dels på grund av att den fördjupade översiktsplanen snart 

färdigställs, dels för att bättre kunna planera var den nya gång- och cykelbron 

över järnvägen ska angöra på den södra sidan av järnvägen. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 

Tillväxtutskottet ställer sig bakom förslaget att ta fram en gång- och cykelplan 

för Frövi samhälle. 

Återrapport ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 december 

2017.  

 

 

________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 73   Dnr: AKK2016/396 

 

Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort – Schröders 

backe 

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och avvaktar redovisning från 

trafikanalysens resultat vid sammanträde 31 maj 2017. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket kontaktade Lindesbergs kommun under 2016 för att undersöka 

möjligheten till att stänga plankorsningen över järnvägen, där Kristinavägen och 

Schröders backe möts.  

 

Trafikverket vill göra så att två tåg kan korsa varandra vid plankorsningen över 

järnvägen där Kristinavägen och Schröders backe möts.  

 

Trafikverkets regelverk innebär att plankorsningar inte får förekomma där man 

iordningställer för samtidighet. Trafikverket föreslår att plankorsningen stängs 

och istället anlägga en gång- och cykelbro över järnvägen.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2016: 

 

 Remittera ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för inhämtande av 

synpunkter på en eventuell stängning av plankorsningen vid Schröders 

backe 

 

 Uppdrog till förvaltningen att beställa en utredning av trafikflödet över 

spåret och runt omkring spåret, även inkluderat cyklister och fotgängare 

samt ordna ett öppet dialogmöte med Trafikverket för allmänheten. 
 

Den 16 december 2016 inkom ett beslut med remissyttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. I yttrandet framhålls det att en 

kortsiktig och långsiktig planering ska göras innan beslut kan fattas om 

stängning av plankorsning. 

Infrastrukturansvarig inkom den 28 mars 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och avvaktar redovisning från 

trafikanalysens resultat vid sammanträde 31 maj år 2017. 

 

 

_________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Tillväxtförvaltningen  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 74  Dnr: KS 2017/152 

 

Iståndsättningsbidrag från Erikslundsvägens vägsamfällighet, 

Rynningefors 1:1 (väg 29180)  

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet beviljar Erikslundsvägens vägsamfällighet (väg 29180) 

iståndsättningsbidrag med 57 428 kronor för nybyggnation av cirka 300 meter 

väg för att flytta nuvarande sträcka från gårdsplan.  

Ärendebeskrivning 

Den 24 mars 2017 inkom en ansökan (KS 2017/152- 1) om iståndsättningsbidrag 

för nydragning av cirka 300 meter väg längs med den väg som tillhör 

Eriklundsvägens vägsamfällighet.  

 

Trafikverket har preliminärt beviljat bidrag med 70 % av de beräknande 

kostnaderna, 171 063 kronor. Totalkostnaden är beräknad till 244 375 kronor 

inklusive moms.  

 

Iståndsättningsbidrag kan beviljas med upp till 23,5% av den beräknade 

kostnaden för projektet. I detta fall skulle maximalt bidrag kunna ges med 

57 428 kronor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Tillväxtutskottet beviljar Erikslundsvägens vägsamfällighet (väg 29180) 

iståndsättningsbidrag med 57 428 kronor för nybyggnation av cirka 300 meter 

väg för att flytta nuvarande sträcka från gårdsplan. 

 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 

Erikslundsvägens vägsamfällighet 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 75   Dnr: KS 2017/196 

 

Lägesrapport om Oppboga 2:35 vägsamfällighet 

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om en lägesrapport 

kring diskussioner som pågått med Oppboga 2:35 vägsamfällighet.  

 

Oppboga vägsamfällighet inkom den 18 april 2017 med ett brev till Linde Energi 

AB med en kopia för kännedom till Lindesbergs kommun. Vägsamfälligheten 

framför i sitt brev klagomål angående hanteringen av skötseln vid kraftstationen 

längs föreningens vägar.  

 

Linde Energi AB inkom den 3 maj 2017 med svar på brevet från Oppboga 

vägsamfällighet. Linde Energi AB skriver bland annat i sitt svar att det är 

vägsamfälligheten som ansvara för skötsel och underhåll av vägar och broar i 

Oppboga.  

Förvaltningens förslag till beslutet 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen. 

 

_______ 
 

Meddelas för kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 

Linde Energi AB 

Oppboga vägsamfällighet 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 76  Dnr. KS 2017/135 

 

Information om investeringsbudget tillväxtförvaltningen år 2018-

2020 

Beslut 

 

Uppdrar till näringslivschef att se över fördelningen av tillväxtförvaltningens 

investeringar år 2018-2020.  

Ärendebeskrivning 

Controller Anette Persson informerar utskottet om eventuell omfördelning av 

tillväxtförvaltningens investeringar för år 2018-2020.  

 

Den 3 maj år 2017 inkom näringslivschef med en konsekvensanalys vid 

eventuell omfördelning av investeringar år 2018-2020.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 

Uppdra till näringslivschef att se över fördelningen av tillväxtförvaltningens 

investeringar år 2018-2020.  

 

________ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 

 

Meddelas kännedom:  

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  

TU § 77    

 

Ekonomiskredovisning för tillväxtförvaltningen april år 2017 

Beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet har fått ta del av preliminära budgetsiffor för 

tillväxtförvaltningen per den 2017-04-30. 

 

Tillväxtförvaltningen har en budget i balans efter fyra månader år 2017. Den 

positiva avvikelsen inom vägbidrag beror på att bidragen utbetalas i juni månad.  

 

Exploatering och fastigheters avvikelse beror främst på att all planarbete inte har 

kommit igång ännu.  

 

Administration, kultur negativ avvikelse beror på ett underskott för löner samt 

biografen.  

 

Arbetsamarknadsenhetens avvikelse beror främst på att utbetalning av löner för 

feriaarbete sker under sommarmånaderna och intäkterna från migrationsverket är 

högre än budgeterat.  

 

Utbildningsenhetens avvikelse beror främst på statsbidrag som inte har kommit 

ännu.  

 

Turismens positiva avvikelse beror på att utbetalning av löner för 

sommarvikarier sker under sommarmånaderna.  

 

Avvikelsen för föreningsbidrag kommer att hamn i balans efter maj och 

junimånad då driftbidragen samt föreningsbidrag till studieförbund kommer att 

utbetalas då. 

 

Vändplanen i Guldsmedshyttan där kommer det endast att ske en förstudie under 

2017, därav den positiva avikelsen med 5,7 mnkr.  

 

Projektet bussangöring Björkhagaskolan kommer inte att påbörjas förrän 

ombyggnationen av skolan sker. Så start kommer att ske 2018 av detta projekt, 

därav en avvikelse med 2,8 mnkr. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) förslår att utskottet beslutar: 

Utskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen. 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

TU § 78   Dnr: KS 2017/235 

 

Driftbidrag för stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum år 

2017 

Beslut 

 

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum beviljas driftbidrag á 150 000 kronor. 

Finansiering sker från tillväxtförvaltningens budgetanslag för föreningsbidrag.  

Ärendebeskrivning 

 

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum inkom den 9 maj 2017 med en 

driftbidragsansökan á 150 000 kronor för år 2017.  

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum beviljas driftsbidrag á 150 000 kronor. 

 

Finansiering sker från tillväxtförvaltningens budgetanslag för föreningsbidrag 

 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Ekonomienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 79   Dnr: KS 2017/84 

 

Fördelning av driftsbidrag till föreningar år 2017  

Beslut 

Fastställer driftsbidragen till föreningar 2017 enligt förslag till fördelning av 

driftbidrag i Lindesbergs kommun 2017 daterat den 2 maj 2017.  

Ärendebeskrivning 

Totalt belopp att fördela 2017 är 1 250 000 kronor, vilket är samma totala belopp 

som för 2016.  

Sista ansökningsdag var 31 mars 2017. 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 3 maj 2017 med en tjänsteskrivelse 

där tillväxtutskottet föreslås besluta att fastställa driftsbidragen för år 2017 enligt 

förslag daterad den 3 maj år 2017.  

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet fastställer driftsbidragen till föreningar år 2017 enligt förslag till 

fördelning av driftbidrag i Lindesbergs kommun 2017 daterat den 2 maj 2017.  

 

_______ 

Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 80   Dnr: KS 2017/225 

 

Fördelning av bidrag till studieförbunden år 2017  

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar: 

 Bidragen för år 2017 till studieförbunden fastställs enligt förvaltningens 

förslag på totalbeloppet 525 000 kronor. 

 

 Bidraget för år 2017 till SISU Idrottsutbildarna fastställs till 75 000 

kronor 

Ärendebeskrivning 

Fördelningen av bidragen till studieförbunden är fastställd av Örebro 

Bildningsförbund enligt reglerna för bidrag till studieförbund som är fastställda 

av Lindesberg kommun. 
 

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från fritidskonsulenten daterat den 3 

maj 2017: 

 

 Det totala bidraget till studieförbunden och SISU Idrottsutbildarna för år 

2017 är 600 000 kronor.  

 

 Fördelningen blir 525 000 kronor att fördela mellan studieförbunden och 

75 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna. 

 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar: 

 Bidragen för år 2017 till studieförbunden fastställs enligt förvaltningens 

förslag på totalbeloppet 525 000 kronor. 

 

 Bidraget för är 2017 till SISU Idrottsutbildarna fastställs till 75 000 

kronor 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

Tillväxtförvaltningen 

 

Meddelas för kännedom: 

Länsbildningsförbundet 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

TU § 81   Dnr: AKK2016/278  

 

Lägesrapport om framtagande av kulturpolitiskt program  

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar: 

 Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor uppdras att 

återkomma med ett utkast med underlag inför dialog med fokusgrupper. 

Utkastet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 september 

2017.  

 Godkänner totalt två extra sammanträden för beredningen för kultur- och 

fritidsfrågor under år 2017.  

 Förslag till kulturpolitiskt program ska redovisas till tillväxtutskottets 

sammanträde den 5 december 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Susanne Karlsson (C) inkom den 30 oktober 2015 med en motion om 

kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. Karlsson anser att kulturen är 

viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och 

besökare.  

Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016:  

 

 Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram en likadan 

projektplan som för framtagande av fritidspolitiskt program, daterad den 

19 februari 2016, att arbeta utifrån.  

 Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare och tillsätta 

en arbetsgrupp för att arbeta fram ett kulturpolitiskt program.  

 Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i uppdrag 

att ta fram politiska mål och visioner inom varje delområde, som inte 

framgår av andra kommunalt satta mål eller visioner, för ett 

kulturpolitiskt program, samt att förankra programmet politiskt. Arbetet 

ska ske i samverkan med arbetsgruppen för tjänstemän.  

 Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj år 2016 att motionen besvaras med 

tillväxtutskottets beslut daterat den 2 mars 2016. Arbetet med att ta fram 

kulturpolitiskt program påbörjas under våren 2016.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor tillsammans med 

kulturchef och fritidskonsulent informerar utskottet om en lägesrapport kring det 

pågående arbetet med framtagande av kulturpolitiskt program.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor uppdras att 

återkomma med ett utkast med underlag inför dialog med fokusgrupper. 

Utkastet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 september 

2017. 

 Godkänner totalt två extra sammanträden för beredningen för kultur- och 

fritidsfrågor under år 2017.  

 Förslag till kulturpolitiskt program ska redovisas till tillväxtutskottets 

sammanträde den 5 december 2017.  

 

_________ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor 

 

Meddelas för kännedom: 

Tillväxtförvaltningen  

Beredningsgruppen för kultur och fritidsfrågor 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 82   Dnr: KS 2017/243 

 

Lägesrapport om framtagande av fritidspolitiskt program  

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar: 

 Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor uppdras att 

återkomma med ett utkast med underlag inför dialog med fokusgrupper. 

Utkastet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 september 

2017. 

 Godkänner totalt två extra sammanträden för beredningen för kultur- och 

fritidsfrågor under år 2017.  

 Förslag till fritidspolitiskt program ska redovisas till tillväxtutskottets 

sammanträde den 5 december 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Kristine Andersson (S) inkom den 27 oktober 2015 med en motion om ett 

idrottspolitiskt program i Lindesbergs kommun. Det idrottspolitiska programmet 

ska bland annat samla idrottsföreningarnas idrotter med spontanidrott och 

vardagsmotion och syfta till att förbättra folkhälsan. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016:  

 

 Tillväxtutskottet antar projektplan för framtagande av fritidspolitiskt 

program daterad den 19 februari 2016.  

  Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare och tillsätta 

en arbetsgrupp för att arbeta fram ett fritidspolitiskt program.  

 Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i uppdrag 

att ta fram politiska mål och visioner inom varje delområde, som inte 

framgår av andra kommunalt satta mål eller visioner, för ett 

fritidspolitiskt program, samt att förankra programmet politiskt. Arbetet 

ska ske i samverkan med arbetsgruppen för tjänstemän.  

 Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj år 2016 att besvara motionen med 

tillväxtutskottets beslut daterat den 2 mars 2016. Arbetet med att ta fram et 

fritidspolitiskt program påbörjas under våren 2016. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor tillsammans med 

kulturchef och fritidskonsulent informerar utskottet om en lägesrapport kring det 

pågående arbetet med framtagande av fritidspolitiskt program.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 Uppdra till beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor att 

återkomma med ett utkast med underlag inför dialog med fokusgrupper. 

Utkastet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 september 

2017. 

 Godkänner totalt två extra sammanträden för beredningen för kultur- och 

fritidsfrågor under år 2017 

 Förslag till fritidspolitiskt program ska redovisas till tillväxtutskottets 

sammanträde den 5 december 2017.  

 

_______ 

 

Meddelas för åtgärd:  
Beredningsledare för beredningen kultur- och fritidsfrågor 

 

Meddelas för kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 

Beredningen för kultur- och fritidsfrågor 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 83   Dnr: AKK2016/420 

 

Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om verksamheter och 

ljudnivå i Lindesbergs stadsbibliotek 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta:  

Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Virosa Viberg (SD) inkom den 17 november år 2016 med en motion där hon 

föreslår att kommunstyrelsen ska hitta lämpliga lokaler för alla verksamheter 

som idag bedrivs i biblioteket samt att inte tillåta alkoholpåverkade människor 

uppehålla sig i densamma.  

 

Kommunfullmäktige besluta den 29 november r 2016 att remittera ärendet till 

kommunstyrelsen.  

 

Motionen remitterades den 21 februari år 2017  till tillväxtutskottet för yttrande 

med svar senast den 15 maj år 2017.  

 

Kulturchef inkom med en tjänsteskrivelse den 27 april år 2017 med förslag på 

svar till motion från Virosa Viberg (SD).  

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta:  

Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2017.  

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 84  Dnr: AKK2016/381 

 

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som 

mötesplats med verksamhet i ständig utveckling 

Beslut  

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta: 

 

Motionen besvaras med kulturchefs tjänsteskrivelse daterat den 27 april år 2017 

Ärendebeskrivning 

Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han 

föreslår att:  

 Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett 

plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare ”infrastruktur”  

 Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga 

huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på 

arbetsmiljö, verksamheter mm.  

 Nytt huvudbibliotek skapas med bland annat café, förbättrad 

utställningsdel, moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk 

museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten med mera.  

 

Kommunfullmäktige besluta den 29 november 2016 att remittera motionen till 

kommunstyreslen.  

Motionen remitterades den 21 februari år 2017  till tillväxtutskottet med svar 

senast den 15 maj 2017.  

Kulturchefen inkom med en tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med förslag på 

svar till motion från Bengt Evertsson (MP).  

 

Förvaltningens förslag till beslut  

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta: 

 

Motionen besvaras med kulturchefs tjänsteskrivelse daterat den 27 april år 2017.  

 

 

_______ 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 85 

 

Meddelanden 

Beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelas tillväxtutskottet: 

 

2017-04-03 KS § 34 Månadsrapport februari 2017 Dnr. KS 2017/151   

 

2017-04-26 KS § 66 Projekt Transmission Dnr. KS 2017/96   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  

TU § 86 

 

Informationsärenden 

Beslut 

 

Ärendet utgår. 


