
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

 

 

 

 

  

  

Plats och tid: 

 
Kommunhuset, näset, kl. 8:30–11:30 

Beslutande: Jonas Kleber (C), ordförande  

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Daniel Andersson (S) för Irja Gustavsson (S)  

Ingrid Åberg (KD) för Virosa Viberg (SD) 

 
 

Övriga deltagare: 
 

Malin Ekholm, nämndsekreterare § 107-117 

Christer Lenke, kommunchef § 107-117 

Kristina Öster, kulturchef § 107-117 

Magnus Sjöberg, enhetschef samverkansenheten § 107 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten§ 107-108 

Anette Persson, controller § 109 -116 

Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 112-115 

Kristine Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare § 107-117 

Ingrid Åberg (KD), ej tjänstgörande ersättare § 107- 117 

Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare § 107-117 

 
 

Utses att justera 

 

 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Bernström (S) som ersättare. 

Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten, fredagen den 1 september 2017 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Malin Ekholm  

 

Paragraf 
 

§ 107-117 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Jonas Kleber  

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Jonas Bernström  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-08-22 

Anslaget sätts upp 2017-09-05 Anslaget tas ned 2017-09-29   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Information om samordnande funktioner inom 

samverkansenheten  

§107/17 

  

Information om antalet som gått ut i arbete, 

arbetsmarknadsenheten 

§108/17 

  

Nämndernas verksamhetsberättelse jan-jun 2017, 

tillväxtförvaltningen  

§109/17 

  

Uppföljning av internkontroll jan-juni 2017, 

tillväxtförvaltningen  

§110/17 

  

Nämndernas mål och budget 2018-2020, tillväxtförvaltningen  

 

§111/17 

  

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och 

kultur  

§112/17 

  

Information om statlig medfinansiering för åtgärder på det 

kommunala vägnätet  

§113/17 

  

Vändplan Guldsmedshyttan  §114/17 

  

Utökning av spår och omlastningsområde i Storå §115/17 

  

Omedelbar justering, separat protokoll  §116/17 

  

Meddelanden §117/17 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 107/2017    

 

Information om samordnande funktioner inom 

samverkansenheten  

Beslut 
 

Utskottet för stöd och strategi tackar informationen.  

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för samverkansenheten informerar utskottet om det pågående arbetet 

inom enheten. Stort fokus ligger på digitalisering och sociala medier.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 Tackar för informationen  

 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 108/2017    

 

Information om antalet som gått ut i arbete, 

arbetsmarknadsenheten 

Beslut 

Tackar för informationen och bjuder in arbetsmarknadsenheten till utskottet 

sammanträde den 3 oktober 2017 för vidare information om extratjänster.  

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetesmarknadsenheten informerar utskottet om antalet som gått 

ut i arbete. Under ett års tid har totalt 43 stycket gått ut i arbetslivet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Tackar för informationen och bjuder in arbetsmarknadsenheten till 

utskottet sammanträde den 3 oktober 2017 för vidare information om 

extratjänster.  

 

______ 

Meddelas för kännedom:  

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 109/2017   Dnr: KS 2017/311 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse jan-jun 2017, 

tillväxtförvaltningen  

Beslut 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för perioden jan-juni år 2017 

och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade verksamhetsberättelse för perioden januari- juni 

2017 för tillväxtförvaltningen den 16 augusti 2017 för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för perioden jan-juni 

år 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

 

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 110/2017   Dnr: KS 2017/312 

 

Uppföljning av internkontroll jan-juni 2017, 

tillväxtförvaltningen  

Beslut 

Uppföljning av internkontroll för januari – juni 2017 överlämnas till 

kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade uppföljning av internkontroll för perioden januari- 

juni 2017 för tillväxtförvaltningen den 16 augusti 2017 för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

 Uppföljning av internkontroll för januari – juni 2017 överlämnas till 

kommunstyrelsen 

 

 

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 111/2017   Dnr: KS 2017/135 

 

Nämndernas mål och budget 2018-2020, tillväxtförvaltningen  

Beslut 

Tillväxutskottet antar förslag till mål och budget 2018-2020 för 

tillväxtförvaltningen som sitt med tillhörande konsekvensbeskrivning för 

ramanpassning och överlämar förslaget till kommunstyrelsen efter ekonomichef 

tagit bort sista stycket, s.4, i mål och budget handlingen:  

 

 ”Bortsett från ovanstående skulle kommunens och även BRO:s 

trovärdighet försvinna omgående med därpå åtföljande konsekvenser för 

både kommunen och regionen. ” 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade nämndernas mål och budget 2018-2020 för 

tillväxtförvaltningen den 16 augusti 2017 för antagande. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

Tillväxutskottet antar förslag till mål och budget 2018-2020 för 

tillväxtförvaltningen som sitt med tillhörande konsekvensbeskrivning för 

ramanpassning och överlämar förslaget till kommunstyrelsen efter ekonomichef 

tagit bort sisa stycket, s.4, i mål och budget handlingen:  

 

 ”Bortsett från ovanstående skulle kommunens och även BRO:s 

trovärdighet försvinna omgående med därpå åtföljande konsekvenser för 

både kommunen och regionen. ” 

 

_______ 

Meddelas för åtgärd: 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

  

Meddelas för kännedom:  

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 112/2017   Dnr: KS 2017/37 

 

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och 

kultur  

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att återremittera ärendet till kulturchef för att redogöra: 

 

 Hur har besöksantalet sett ut år 2016 och delåret 2017? 

 Hur många ungdomar är aktiva på biografen? 

 Vad har man gjort för andra utvecklingsinsatser för 

biografverksamheten? 

 Hur ser anställningsformerna ut på biografen? 

 Ekonomisk redovisning för biografverksamheten år 2016 och delåret 

2017  

 

Redogörelserna ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 3 oktober 

2017. 

 

Utskottet bjuder in beredningen för kultur och fritid för presentation om sitt 

pågående arbete till sammanträdet den 3 oktober 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Bengt Evertsson (MP) inkom den 27 januari 2017 med en motion om 

biograf och kultur i Lindesberg där han föreslår att: 

 

Biograforganisationen ska stärkas inom kulturenhetens arbetsområde, 

verksamhetens budgetbehov ska genomlysas och en verksamhetsplan ska tas 

fram med en hållbar framtidsvision. Samarbetet ska stärkas med 

filmverksamhet i länet utifrån den Regionala Kulturplanen/filmverksamheten, 

samt att biografen ska bli en bredare kulturell mötesplats. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 § 9 att remittera ärendet till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelen remitterade ärendet till tillväxtförvaltningen för yttrande med 

svar senast den 20 augusti 2017. 

 

Kulturchef Kristina Öster inkom den 10 juli 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

 Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

  

 Tankar och förslag från motionen vägs in i de överväganden som görs i 

det kulturpolitiska programmet.  

 Motionen besvaras med denna skrivelse.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Daniel Andersson (S) föreslår att tillväxtutskottet återremiterar ärendet till 

kulturchef för att redogöra: 

 

 Hur har besöksantalet sett ut år 2016 och delåret 2017? 

 Hur många ungdomar är aktiva på biografen? 

 Vad har man gjort för andra utvecklingsinsatser för 

biografverksamheten? 

 Hur ser anställningsformerna ut på biografen?  

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ett tillägg till Daniel Anderssons (S) förslag: 

 

 Tillväxtutskottet uppdrar till kulturchef att ta fram en ekonomisk 

redovisning för biografverksamheten år 2016 och halvåret år 2017 till 

sammanträdet den 3 oktober.  

 

Ordförande Jonas Kleber (C) ställer sig bakom Daniel Anderssons (S) förslag 

och föreslår: 

 

 Tillväxtutskottet bjuder in beredningen för kultur och fritid för en 

presentation om det pågående arbetet till tillväxtutskottets sammanträde 

den 3 oktober 2017.  

 
________ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kulturchef 

 

Meddelas för kännedom: 

Beredningen för kultur och fritid 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 113/2017    

 

Information om statlig medfinansiering för åtgärder på det 

kommunala vägnätet  

Beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
 

Trafikverket skickade den 15 juni 2017 en förfrågan om en lägesrapport över 

pågående projekt som trafikverket har varit med och medfinansierat på det 

kommunala vägnätet i Lindesberg.  

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om en lägessrapport 

kring de projekt som påbörjats på det kommunala vägnätet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

 Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och tackar för 

informationen.  

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 114/2017   Dnr: AKK2016/86 

 

Vändplan Guldsmedshyttan  

Beslut 

 

Infrastrukturansvarig får i uppdrag att fortsätta arbetet med Vändplan 

Guldsmedshyttan och informera boende i närområdet. Information om hur 

arbetet har gått ska presenteras på tillväxtutskottets sammanträde den 3 oktober 

2017. 

Ärendebeskrivning 
 

Tillväxtutskottet beslutade den 31 maj 2017 § 99 att uppdra till 

infrastrukturansvarig och trafikingenjör att ta fram förslag till beslut till vändplan 

Guldsmedshyttan till sammanträdet den 15 augusti 2017. 

 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell inkom den 15 augusti 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att tillväxutskottet beslutar: 

 Godkänna principförslaget under förutsättning att Länstrafiken tillstyrker 

det, samt att förslaget ska presenteras vid träff för intressenter i 

Guldsmedshyttan innan projektering och upphandling inleds.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär- Ove Lindqvist (M) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 Infrastrukturansvarig får uppdrag att fortsätta arbetet med Vändplan 

Guldsmedshyttan och informera boende i närområdet. Information om 

hur arbetet har gått ska presenteras på tillväxtutskottets sammanträde den 

3 oktober.  

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 115/2017   Dnr: KS 2017/313 

 

Utökning av spår och omlastningsområde i Storå 

Beslut 

 

Ärendet utgår. 

 

_______ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-08-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 117/2017 

 

Meddelanden 

Beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna.  

 

Ida Frödén 

2017-06-22 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 19 juni 2017 - Handling, MOTION - 

Motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som 

mötesplats med verksamhet i ständig utveckling Dnr 

AKK2016/381 

  

 

2017-06-22 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 19 juni 2017 - Handling, MOTION - 

Motion från Virosa Viberg (SD) om verksamheter och 

ljudnivå i Lindesbergs stadsbibliotek Dnr AKK2016/420 

  

 

Merit Israelsson 

2017-06-22 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 19 juni 2017 - Redovisning 

Målområdesberedningen för Attraktivitet och 

Infrastruktur, Tillväxtförvaltningen. Dnr AKK2016/402 

  

 

 

 


