
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragrafer § 87-106 
 Malin Ekholm 
  

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

 Justerare ................................................................................................ 
    Dan Waltersson  §87-95        Jan Hansson § 96-106 

 
 

 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, Masugnen, kl. 9:00–15:15 

Beslutande: Irja Gustavsson, ordförande (S) 

Jonas Kleber, vice ordförande (C) § 87-102 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) § 87-95 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Daniel Andersson (S) för Dan Waltersson (S) § 96-106 

Kristine Andersson (S) för Jonas Kleber (C) § 103-106 

Mats Seijboldt (SD) för Virosa Viberg (SD) § 87-106 
Övriga 

deltagare 
Malin Ekholm, sekreterare  

Merit Israelsson, förvaltningschef  

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 89-91 

Magnus Sjöberg, enhetschef samverkansenheten § 89 

Catrine Pernros Eriksson, rektor § 89 

Jonas Andersson, fritidskonsulent § 90 

Anton Olofsson, Örebro läns idrottsförbund § 90 

Hans Karlsson, projektledare § 91 

Jesper Almlöf, mark- och exploateringsingenjör § 92-95 

Isabella Lohse, enhetschef stadsarkitektkontoret § 92-95 

Per Lilja, fysisk planerare § 92-95 

Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 96-101 

Svante Berg, konsult Trafikverket § 96  

Håkan Blaxmo, trafikingenjör § 96-101 

Sara Sporre, kultursekreterare § 102-104 

Ingrid Åberg (KD), ej tjänstgörande ersättare 

Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare  

Daniel Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare § 87-95 

Kristine Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare § 87-102 

 
Utses att justera 

 
Dan Waltersson (S) med Jan Hansson (M) som ersättare.  

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten, torsdagen den 8 juni 2017 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

_ 

  

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-05-31 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ärendeförteckning 

 

Information om Business Region Örebro  §87/17 

  

Lägesrapport om utredning av möjligheten till arbete för alla  §88/17 

  

Information om utvecklingsarbetet på tillväxtförvaltningen §89/17 

  

Uppstart av fritidsbanken i Lindesbergs kommun §90/17 

  

Information om projektet All-in  §91/17 

  

Information om påbörjade detaljplaner som slutförs löpande i 

Lindesbergs kommun  

§92/17 

  

Framtagande av ny detaljplan för Hästen 1:2, Lindesås 1:1 

Kristinaskolan 

§93/17 

  

Framtagande av ny detaljplan för Bägaren 1:3, tidigare 

vårdcentralen i Lindesberg  

§94/17 

  

Framtagande av ny detaljplan Sjövallen torp 1:127 §95/17 

  

Information om stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort  §96/17 

  

Information om samarbetet för ombyggnation av Frövi Bangård  §97/17 

  

Utveckling av Flugparken 2017 §98/17 

  

Lägesrapport rörande vändplan i Guldsmedshyttan §99/17 

  

Ansökan om medfinansiering ur Länstransportplanen, gång- 

och cykelväg, Banvägen i Lindesberg 

§100/17 

  

Ansökan om medfinansiering ur Länstransportplanen för 

bussangöring - Björkhagaskolan 

§101/17 

  

Information om åtgärder avseende kommunens konst- och 

konsthantering  

§102/17 

  

Information om museiverksamheten  §103/17 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  

Kommunövergripande bild- och formstrategi i Lindesbergs 

kommun 2018-2021 

§104/17 

  

Meddelanden §105/17 

  

Informationsärenden §106/17 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 87/2017    

 

Information om Business Region Örebro  

Tillväxtutskottets beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

 

Förvaltningschef Merit Israelsson ger utskottet en lägesrapport om arbetet i 

Business Region Örebro (BRO). Turismutveckling i Lindesbergs kommun är en 

viktig fråga som kommer tas upp i det fortsatt arbetet i BRO.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 88/2017   Dnr: AKK2016/291 

 

Lägesrapport om utredning av möjligheten till arbete för alla  

Tillväxtutskottets beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 16 augusti 2016 § 104 att uppdra till 

förvaltningschef för tillväxtförvaltningen att hitta möjlighet till arbete för alla, i 

samverkan med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen.  

Den 4 april 2017 § 55 informerade förvaltningschef utskottet om det fortsatta 

arbetet med utredningen av möjligheten till arbete för alla. Hon informerade 

bland annat att det utökats ett antal extra tjänster i kommunen.  

Förvaltningschef Merit Israelsson ger utskottet en lägesrapport kring hur många 

extra tjänster som finns inom kommunen, i nuläget finns det tio stycken platser. 

Utöver dessa platser inväntar arbetsmarknadsenheten på godkännande från 

fackförbundet kommunal för flertalet platser på olika enheter i kommunen.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 89/2017    

 

Information om utvecklingsarbetet på tillväxtförvaltningen 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chadorkar tillsammans med rektor 

Catrine Pernros Eriksson och enhetschef för samverkansenheten Magnus Sjöberg 

informerar om pågående och framtida arbete på tillväxtförvaltningen.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 90/2017   Dnr: AKK2016/123 

 

Uppstart av fritidsbanken i Lindesbergs kommun 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktionsstöd – daglig 

verksamhet uppdras att starta en fritidsbank enligt befintlig budget och ha målet 

att involvera ideella föreningar i det fortsatta arbetet.  

 

Lägesrapport om det fortsatt arbetet ska ske på tillväxtutskottets sammanträde 

den 5 december 2017.  

 

Finansiering för uppstart av fritidsbanken tas från befintlig budgetram.  

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 

 Ge arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktion stöd – 

daglig verksamhet att fortsätta utreda vidare att starta en Fritidsbank i 

Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning  

Kristine Andersson (S) föreslog 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 § 59 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 information om Fritidsbanken som 

koncept. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 6 september 2016 § 123 att ge förvaltningschefen 

i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en Fritidsbank eller liknande 

verksamhet i Lindesbergs kommun. 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten inkom med en tjänsteskrivelse den 30 maj 

2017 för antagande.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att fritidsbanken ska organiseras som en ideell 

förening.  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

 Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktionsstöd – daglig 

verksamhet uppdras att starta en fritidsbank enligt befintlig budget och ha 

målet att involvera ideella föreningar i det fortsatta arbetet.  

 

 Återraport med en lägesrapport ska ske till utskottet den 5 december 

2017.  

 

 Finansiering för uppstart av fritidsbanken tas från befintlig budgetram.  

 

 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Fritidskonsulent  

Chef för funktionsstöd – daglig verksamhet 

 

För kännedom:  

Socialförvaltningen 

Socialnämnden  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

TU § 91/2017   Dnr: KS 2017/264 

 

Information om Projekt All-in  

Tillväxtutskottets beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning  

 

Projektledare Hans Karlsson informerar utskottet om projektet All-in. Projektets 

grundidé är att genom ökad samverkan och på olika sätt vägleda individer, som 

av olika skäl inte deltar fullt ut i etableringsinsatser eller jobb- och 

utvecklingsgarantin, till arbete så snabbt som möjligt. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 92/2017    

 

Information om påbörjade detaljplaner som slutförs löpande i 

Lindesbergs kommun  

Tillväxtutskottets beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Enhetschef för stadsarkitektkontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen Isabella Lohse tillsammans med fysiska planeraren Per Lilja och 

mark- och exploateringsingenjören Jesper Almlöf informerar utskottet om 

pågående och kommande detaljplaner i Lindesbergs kommun. Det pågår flertalet 

detaljplaner i Lindesbergs stadskärna, Fellingsbro, Storå och i Frövi.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 93/2017   Dnr: KS 2017/254 

 

Framtagande av ny detaljplan för Hästen 1:2, Lindesås 1:1, 

Kristinaskolan 

Tillväxtutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för Hästen 1:2 i Lindesberg.  

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

 Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med markanvisningsavtal 

för Hästen 1:2 från Lindesbergsbostäder AB.  

Ärendebeskrivning 

I samband med att övriga grundskolor i Lindesbergs tätort byggs ut avser 

Lindesbergsbostäder AB (LIBO) att iordningställa Kristinaskolan till bostäder 

samt utveckla intilliggande skolområde. För att detta ska vara möjligt krävs en 

planändring. 

Mark- och exploateringsingenjören inkom med en tjänsteskrivelse den 18 maj 

2017 för antagande.  

Förvaltningens förslag  

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 

 Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram en ny 

detaljplan för Hästen 1:2 i Lindesberg. 

 Uppdra åt näringslivsenheten att fortgå med markanvisningsavtal för 

Hästen 1:2 från Lindesbergsbostäder AB. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att ta fram en 

ny detaljplan för Hästen 1:2 i Lindesberg.  

 Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

o Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med 

markanvisningsavtal för Hästen 1:2 från Lindesbergsbostäder AB.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 

Mark- och exploateringsingenjör  

Tillväxtförvaltningen 

Lindesbergsbostäder AB 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 94/2017   Dnr: KS 2017/252 

 

Framtagande av ny detaljplan för Bägaren 1:3, tidigare 

vårdcentralen i Lindesberg  

Tillväxtutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för Bägaren 1:3 i Lindesberg. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att en ny vårdcentral byggs i Lindesberg avser 

Lindesbergsbostäder AB (LIBO) att köpa nuvarande vårdcentral. LIBO avser att 

iordningställa vårdcentralen till bostäder. För att detta ska vara möjligt, då 

fastigheten är planerad för vård, krävs en planändring. 

Mark- och exploateringsingenjören inkom med en tjänsteskrivelse den 18 maj 

2017 för antagande.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att ta fram en 

ny detaljplan för Bägaren 1:3 i Lindesberg. 

 

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 

För kännedom: 

Mark- och exploateringsingenjör  

Tillväxtförvaltningen 

Lindesbergsbostäder AB 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 95/2017   Dnr: KS 2017/255 

 

Framtagande av ny detaljplan Sjövallen torp 1:127 

Tillväxtutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för Sjövallen torp 1:127 i Frövi. 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

 Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med markanvisningsavtal 

för Sjövallen torp 1:127 från Lindesbergsbostäder AB. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun eftersträvar att skapa en viss planberedskap. Idag finns det 

inga tomter för flerbostadshus planerade i Frövi. Lindesbergsbostäder AB 

(LIBO)  har efterfrågat ett markanvisningsavtal gällande ”Sjövallen” i Frövi. I 

samband med detta har ytterligare en intressent gjort förfrågande gällande 

markanvisning inom delar av området. Området utgörs idag av gräsytor, planerat 

såsom parkmark. I dess sydvästra del återfinns båtklubben i Frövis anläggning. 

 

Mark- och exploateringsingenjören inkom med en tjänsteskrivelse den 18 maj 

2017 för antagande.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 

 Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram en ny 

detaljplan för ”Sjövallen” i Frövi.  

 Uppdra åt näringslivsenheten att fortgå med bilagda markanvisningsavtal.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att ta fram en 

ny detaljplan för Sjövallen torp 1:127 i Frövi. 

 Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

o Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med 

markanvisningsavtal för Sjövallen torp 1:127 från 

Lindesbergsbostäder AB. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Kommunstyrelsen  

 

För kännedom: 

Mark- och exploateringsingenjör  

Tillväxtförvaltningen 

Lindesbergsbostäder AB  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 96/2017   Dnr: AKK2016/396 

 

Information om stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort  

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger i uppdrag till 

infrastrukturansvarig att starta en workshop efter sommaren 2017 för vidare 

diskussion om lösningar för stängning av plankorsningen vid Schröders backe.  

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 att två tåg ska kunna korsa varandra vid 

plankorsningen över järnvägen. 

 

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 § 149: 

 

 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. 

Konsult Svante Berg från Trafikverket informerar utskottet om sin utredning, 

konsekvenser av samtida trafikering i Lindesberg, rörande trafikflödet vid 

plankorsningen Schröders backe.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger i uppdrag till 

infrastrukturansvarig att starta en Workshop efter sommaren 2017 för vidare 

diskussion om lösningar för stängning av plankorsningen vid Schröders backe.   

 

________ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig  

 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Trafikverket 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 97/2017   Dnr: AKK2015/162 

 

Information om samarbetet för ombyggnation av Frövi Bangård  

Tillväxutskottets beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell ger en aktuell lägesrapport kring pågående 

samverkan mellan Trafikverket, Region Örebro län och Lindesbergs kommun för 

ombyggnad av Frövi bangård. Kontinuerliga möten pågår med Trafikverket och 

projektet går enligt planerna.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

Tillväxtutskottet tackar för informationen  

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 98/2017   Dnr: KS 2017/260 

 

Utveckling av Flugparken 2017 

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet godkänner förvaltningens förslag till att genomföra 

arkitekttävling. 

Inger Griberg (MP), Kristine Andersson (S) och Daniel Andersson (S) utses till 

jury som ska fatta beslut om vilka tre företag som ska erbjudas att ta fram förslag 

och vilket förslag som ska genomföras. 

Finansiering av kostnaden för att ta emot de tre förslagen tas från 

tillväxtförvaltningens budget.  

 

Ärendebeskrivning 

En ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg planeras under år 

2018. En medborgardialog har genomförts under våren 2017 med 

kommuninvånarna för inhämtning av tankar kring parken från ett historiskt, 

nutida och framtida perspektiv. 

 

Projektdirektivet för Flugparken antogs den 6 december 2016 § 163 av 

tillväxtutskottet. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 4 april 2017 § 58 att upphäva punkt 7, 

”Framtagande av skisser för utveckling av parken med stöd av konsult v.15-17”, 

stycke 3.4 i projektdirektivet Medborgardialog Flugparken. Utskottet beslutade 

att ge tillväxtförvaltningen i uppdrag att anlita en konsult för att samordna en 

arkitekttävling.  

 

Infrastrukturansvarig inkom den 23 maj 2017 med en tjänsteskirvele med förslag 

till genomförande av arkitekttävling för antagande.  

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 Godkänner förvaltningens förslag till att genomföra arkitekttävling. 

 Utser tre politiker att utgöra en del av juryn. De ska fatta beslut om vilka 

tre företag som ska erbjudas att ta fram förslag och därefter vilket förslag 

som ska genomföras. 

Finansiering av kostnaden för att ta emot de tre förslagen tas från 

tillväxtförvaltningens budget.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 Besluta enligt förvaltningens förslag till beslut att genomföra en 

arkitekttävling.  

 Tillväxtutskottet utser Inger Griberg (MP), Kristine Andersson (S) och 

Daniel Andersson (S) till jury.  

______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig  

 

Meddelas för kännedom: 

Kristine Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Inger Griberg  (MP) 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 99/2017   Dnr: AKK2016/86 

 

Lägesrapport rörande vändplan i Guldsmedshyttan 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Tillväxutskottet tackar för informationen och uppdrar till infrastrukturansvarig 

och trafikingenjör att ta fram förslag till beslut till vändplan i Guldsmedshyttan 

till sammanträdet den 15 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell och trafikingenjör Håkan Blaxmo på 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar utskottet om fortsatta arbetet 

med vändplanen i Guldsmedshyttan.  

Infrastrukturansvarig inkom den 23 maj 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande. 

Förvaltningens förslag  

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 Informationen läggs till handlingarna och uppdra till förvaltningen att 

presentera alternativ till lösning och en preliminär kostnadskalkyl till 

sammanträdet den 5 september 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

Tillväxutskottet tackar för informationen och uppdra till infrastrukturansvarig 

och trafikingenjör att ta fram förslag till beslut till vändplan i Guldsmedshyttan 

till sammanträdet den 15 augusti 2017. 

  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 

Trafikingenjör  

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (30)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 100/2017   Dnr: KS 2017/261 

 

Ansökan om medfinansiering ur Länstransportplanen, gång- och 

cykelväg, Banvägen i Lindesberg 

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet ställer sig bakom ansökan till Trafikverket om medfinansiering 

för anläggande av en gång- och cykelväg längs med Banvägens sträckning 

utanför den blivande vårdcentralen i Lindesberg. 

Ärendebeskrivning 

Infrastrukturansvarig inkom den 23 maj 2017 med en tjänsteskrivelse där det 

framkommer att en ansökan om medfinansiering till anläggning av en gång- och 

cykelväg längs med Banvägen borde skickas till Trafikverket.  

Sträckan är ungefär 210 meter och beräknas kosta 630 000 kronor.  

Förvaltningens förslag 

 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar: 

 Utskottet ställer sig bakom ansökan till Trafikverket om medfinansiering 

för anläggande av en gång- och cykelväg längs med Banvägens 

sträckning utanför den blivande vårdcentralen i Lindesberg. 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Fatisheter i Lindesberg AB 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 101/2017   Dnr: KS 2017/262 

 

Ansökan om medfinansiering ur Länstransportplanen för 

bussangöring - Björkhagaskolan 

Tillväxtutskottets beslut 

Tillväxtutskottet ställer sig bakom ansökan till Trafikverket om medfinansiering 

av en bussangöring vid Björkhagaskolan i Lindesberg. 

Ärendebeskrivning 

Infrastrukturansvarig inkom den 23 maj 2017 med en tjänsteskrivelse där det 

framkommer att en ansökan om medfinansiering till bussangöring vid 

Björkhagaskolan i Lindesberg borde skickas till Trafikverket.   

Kostnaden för angöring för skolskjutsar och kollektivtrafiken beräknas till 2,8 

mkr. Medfinansiering borde därför sökas med upp till 50 % av den beräknade 

investeringskostnaden, á 2,8 mkr. 

 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar:  

 Utskottet ställer sig bakom ansökan till Trafikverket om medfinansiering 

av en bussangöring vid Björkhagaskolan i Lindesberg. 

 

_______ 

Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Fatisheter i Lindesberg AB 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 102/17   Dnr: AKK2015/99 

 

Information om åtgärder avseende kommunens konst- och 

konsthantering  

Tillväxtutskottets beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Kultursekreterare Sara Sporre ger utskottet en lägersapport kring åtgärder 

avseende kommunens konst- och konsthantering. Arbetet har pågått sedan 2014 

och vidare arbete med inventering av kommunens konst pågår som planerat.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

_______  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 103/17   Dnr: AKK2016/77 

 

Information om museiverksamheten  

Tillväxtutskottets beslut  

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning  

Kultursekreterare Sara sporre informerar utskottet om det pågående arbetet med 

flytten av museiföremål i kommunen. Kulturenheten arbetar med att bevara och 

synliggöra föremålen. Det pågår bland annat pop-up- och bildutställningar på 

arbetsplatser i Lindesbergs kommun.  

Kulturchef Kristina Öster inkom den 22 maj 2017 med en tjänsteskrivelse där det 

framkommer en sammanfattning över det arbete som pågår och det arbete som är 

slutfört för musieverksamheten. 

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 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 104/17   Dnr: KS 2017/265 

 

Kommunövergripande bild- och formstrategi i Lindesbergs 

kommun 2018-2021 

Tillväxtutskottets beslut: 

 Kapitel 4, Samverkansgrupp rörande det offentliga rummet, första 

stycket; De politiska församlingarna i länets kommuner och landsting har 

det yttersta ansvaret för de offentliga rummen, ändras till: De politiska 

församlingarna i länets kommuner har det yttersta ansvaret för de 

offentliga rummen. 

 

 Kapitel 2, Konstpolicy, punkt 5; Vid inköp av offentlig konst ska 

jämnställdhet, mångfald, ålder, etnicitet och olika uttrycksmedel tas 

hänsyn, tas bort. 

  

 Ärendet remitteras till Fastigheter i Linde AB för yttrande med svar 

senast 15 september 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 1 april 2015 med en motion där hon föreslår 

att riktlinjer för konst i det offentliga rummet ska tas fram. 

Kulturchef Kristina Öster inkom med ett remissyttrande, daterat den 19 

november 2015. I yttrandet framkommer det att kultursekreteraren arbetar med 

riktlinjer för konst i det offentliga rummet. Kulturchefen föreslog att uppdra till 

förvaltningschefen att samordna arbetet med en kommunövergripande bild- och 

formstrategi med berörda förvaltningar och bolag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016 § 27: 

 

 Motionen besvaras med yttrande från kulturchefen, daterat den 19 

november 2015.  

 

 Tillväxtutskottet gav den 1 december 2015 förvaltningschefen i uppdrag 

att samordna arbetet med en kommunövergripande bild- och formstrategi 

med berörda förvaltningar och bolag. 

Kulturchef Kristina Öster inkom med en kommunövergripande bild- och 

formstrategi, daterat den 24 maj 2017 för antagande.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att utskottet beslutar att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Bild- och formstrategin för Lindesbergs kommun antas. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindkvist (M) föreslår ändring i förslaget: 

 

 Kapitel 4, Samverkansgrupp rörande det offentliga rummet, första 

stycket; De politiska församlingarna i länets kommuner och landsting har 

det yttersta ansvaret för de offentliga rummen, ändras till: De politiska 

församlingarna i länets kommuner har det yttersta ansvaret för de 

offentliga rummen. 

  

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

 Kapitel 4, Samverkansgrupp rörande det offentliga rummet, första 

stycket; De politiska församlingarna i länets kommuner och landsting har 

det yttersta ansvaret för de offentliga rummen, ändras till: De politiska 

församlingarna i länets kommuner har det yttersta ansvaret för de 

offentliga rummen. 

 

 Kapitel 2, Konstpolicy, punkt 5; Vid inköp av offentlig konst ska 

jämnställdhet, mångfald, ålder, etnicitet och olika uttrycksmedel tas 

hänsyn till, tas bort. 

  

 Ärendet remitteras till Fastigheter i Linde AB för yttrande med svar 

senast 15 september 2017.  

 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kultursekreterare 

Fastigheter i Lindesberg AB 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (30)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 105/17 

 

Meddelanden 

Tillväxtutskottets beslut 

  

Ärendet utgår  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-05-31  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 106/17 

 

Informationsärenden 

 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Ärendet utgår.  


