
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 
 
 

Plats och tid: 
 

Masugnspipan, Masugnen, kl.9:00–12:00 

Beslutande: Irja Gustavsson, ordförande (S) 
Jonas Kleber (C) 
Jonas Bernström (S) 
Dan Walterson (S) 
Jan Hansson (M) 
Virosa Viberg (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ingrid Åberg (KD) för Pär-Ove Lindqvist (M) 
 
 

Övriga deltagare: Malin Ekholm, nämndsekreterare  
Christer Lenke, kommunchef 
Kristina Öster, kulturchef  
Jeanette Andersson, näringslivsutvecklare § 118-125  
Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 118- 120 
Jonas Andersson, fritidskonsulent § 124 - 125 
Åsa Viggeborn, integrationskordinator § 124- 125 
Fia Lindstedt, projektsamordnare ITS § 124- 125 
Per Lilja, fysisk planerare § 121  
Frida Nilsson, fysisk planerare § 121 
Björn Pettersson, politiker (C) § 118-122 
Zila Conejeros, sektionschef arbetsförmedlingen § 127 
Daniel Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Kristine Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Mats Seijboldt (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
 

Utses att justera Jan Hansson (M) med Dan Waltersson (S) som ersättare  
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten, onsdagen den 13 september 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Malin Ekholm  

 
Paragraf 

 
§ 118 - 128 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jan Hansson  
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-09-05 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kanslienheten 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
Utökning av spår och omlastningsområde i Storå §118/2017 
  
Information om workshop stängning av plankorsning i 
Lindesbergs tätort 

§119/2017 

  
Information om Arkitekttävling Flugparken  §120/2017 
  
Framtagande av bryggprogram för kommunal mark utmed 
Bottenån och Lindesjön samt riktlinjer för anläggande av 
bryggor på kommunal mark 

§121/2017 

  
Lokalberedningsgrupp  §122/2017 
  
Rastplats Fellingsbro  §123/2017 
  
Redovisning av integrationspengar  §124/2017 
  
Omedelbar justering, separat protokoll §125/2017 
  
Omedelbar justering, separat protokoll   §126/2017 
  
Information om extratjänster - särskilt anställningsstöd  §127/2017 
  
Meddelanden §128/2017 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 118/2017   Dnr: KS 2017/313 
 
Utökning av spår och omlastningsområde i Storå 

Beslut  
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta:  

• Finansiera projekt 900 22, Omlastningsområde Storå, med 4,0 
miljonerkronor genom finansiering ur det egna kapitalet.  

Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket har genomfört en Funktionsutredning där de har kommit fram till att 
det enda möjliga placeringen av en omlastningsterminal med 
utvecklingspotential är den redan befintliga i Storå. Lindesbergs kommun är 
infrastrukturförvaltare för Stråterminalen sedan man tog över ansvaret från ILAB 
(industrilokaler i Lindesberg AB) i samband med att bolaget avvecklades.  
 
Trafikverket, Region Örebro län, Ljusnarsbergs kommun och företrädare från 
flertalet företag har träffats. Som ett resultat av träffarna har Region Örebro Län 
tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring, rörande omlastningsterminalen i 
Storå.  
 
Infrastrukturansvarig inkom den 31 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse för 
antagande.  

Förvaltningens förslag  

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta:  

• Finansiera projekt 900 22, Omlastningsområde Storå, med 4,0 
miljonerkronor genom finansiering ur det egna kapitalet.  

______ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonomienheten 
Näringslivsutvecklare 
Infrastrukturansvarig  
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 119/2017   Dnr: AKK2016/396 
 
Information om workshop stängning av plankorsning i 
Lindesbergs tätort 

Beslut 
 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger i uppdrag till 
infrastrukturansvarig att samordna en workshop den 3 oktober 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 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. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 31 maj 2017 § 96 att ge infrastrukturansvarig i 
uppdrag att starta en workshop efter sommaren 2017.  
 
Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om det pågående arbetet 
med stängning av plankorsningen samt arbetet kring workshopen. 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxutskottet beslutar: 
 

• Tackar för informationen och ger i uppdrag till infrastrukturansvarig att 
samordna en workshop den 3 oktober 2017.  

 
 
_______ 
 
Meddelas för åtgärd:  
Infrastrukturansvarig 
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Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 120/2017   Dnr: KS 2017/260 
 
Information om arkitekttävling Flugparken  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Kristine Andersson (S), samankallande i juryn för arkitekttävling, ska vara med i 
framtagandet av annonsering av arkitekttävlingen.  

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.  
 
Den 31 maj 2017 § 98 beslutade tillväxtutskottet att godkänna förvaltningens 
förslag till att genomföra arkitekttävling och utse en jury bestående av ledamöter 
i utskottet.  
 
Infrastrukturansvarig informerar utskottet om det pågående arbetet med 
arkitekttävling Flugparken.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordfördande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 
 

• Tillväxtutskottet tackar för informationen och Kristine Andersson (S), 
samankallande i juryn för arkitekttävling, ska vara med i framtagandet av 
annonsering av arkitekttävlingen..  

_______ 
 
Meddelas för kännedom: 
Infrastrukturansvarig 
Kristine Andersson (S) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
TU § 121/2017   Dnr: AKK2016/338 
 
Framtagande av bryggprogram för kommunal mark utmed 
Bottenån och Lindesjön samt riktlinjer för anläggande av 
bryggor på kommunal mark 

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och uppdrar tillväxtförvaltningen att 
arbeta vidare med programmet samt förtydliga att programmet är ett 
framtidsperspektiv och en vision.  
 
Bryggprogrammet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 
december 2017.  

Ärendebeskrivning 
 
Utmed bottenån och Lindesjön finns ett flertal bryggor på kommunal mark. Det 
är endast ett fåtal som har efterfrågat tillstånd från markägaren (kommunen) att 
anlägga sin brygga. Flertalet av dessa bryggor har genom årens lopp ruttnat och 
förfallit och nya har skapats. Detta har lett till att det finns ett stort antal mycket 
nedgångna bryggor, avbrutna trä- och stålpålar etc. som förfular å-rummet och 
utgör en fara för badande i å och sjö. 

Tillväxtutskottet beslutade den 4 oktober 2016 § 129:  

• Tillväxtutskottet uppdrar åt Bergslagens miljö- och byggnämnd, i samråd 
med Bergslagens kommunalteknik att ta fram ett bryggprogram för 
kommunal mark utmed Bottenån och Lindesjön, för vidare beslut i 
tillväxtutskottet 2017.  

• Tillväxtutskottet uppdrar åt Bergslagens miljö- och byggnämnd, i samråd 
med näringslivsenheten, att ta fram riktlinjer för anläggandet av bryggor 
på kommunal mark i Lindesbergs tätort för vidare beslut i 
tillväxtutskottet under hösten 2017.  

• Tillväxutskottet uppdrar åt näringslivsavdelningen att upprätta ett register 
över befintliga bryggor samt ägare av dessa inom aktuellt område under 
vår/sommar 2017.  

 
Fysiska planeraren Frida Nilsson tillsammans med Fysiska planeraren Per Lilja 
informerar utskottet om det pågående arbetet med bryggprogrammet.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 
 

• Tackar för informationen och uppdrar tillväxtförvaltningen att arbeta 
vidare med programmet samt förtydliga att programmet är ett 
framtidsperspektiv och en vision.  

• Bryggprogrammet ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 5 
december 2017.  
 

 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Fysisk planerare  
Tillväxtförvaltningen 
 
Meddelas för kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
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TU § 122/2017   Dnr: KS 2017/97 
 
Lokalberedningsgrupp  

Beslut 
 

Tackar för informationen.  

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. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 9 maj 2017 § 67:  
  

• 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.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Björn Pettersson (C) ordförande i beredningsgrupp för lokal utveckling ger 
utskottet en lägersapport kring det pågående arbetet med medborgardialogerna.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 
 

• Tackar för informationen 
 
 
_______ 
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TU § 123/2017   Dnr: KS 2017/299 
  
Rastplats Fellingsbro  

Beslut 
 
En rastplats anläggs i Fellingsbro på del av fastigheten Hälla 4:1 genom 
arrendeavtal för nyttjanderätt med fastighetsägaren.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet uppdras att projektera och anlägga rastplatsen samt 
svara för drift.  
 
Lindesbergs kommun svarar för fastighetsägaren kostnader för rivnings- och 
bygglov.  
 
Finansiering sker genom tillväxtutskottets anslag för landsbygdsutveckling.  

Ärendebeskrivning 
 
Fokus Fellingsbro har arbetat fram ett projekt gällande ny rastplats i Fellingsbro, 
vilken ska ge ett positivt intryck av orten och kommunen vid infart söder ifrån.  

Marken som lämpar sig för rastplatsen ägs av Motorbolaget Mekonomen och 
därför måste ett arredeavtal upprätts.  

Kostnader, kr 

Rivningslov      2 000 
Rivning av befintlig fastighet   190 000 
Bygglov      8 000 
Projektering och anläggning    1 300 000 
Summa     150 0000 
 
Årlig drift, inklusive va- abonnemang    120 000 
 
Beredningsgruppen föreslår att förvaltningen undersöker vad kostnaden är den 
dagliga driften samt snöröjning och sandning ska ligga med medskicket att man 
noga tänker igenom vilken sorts toalett som bygg då offentliga toaletter ofta är 
föremål för skadegörelse.   
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Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  
 

• En rastplats anläggs i Fellingsbro på del av fastigheten Hälla 4:1 genom 
arrendeavtal för nyttjanderätt med fastighetsägaren.  

 
• Samhällsbyggnadsförbundet uppdras att projektera och anlägga 

rastplatsen samt svara för drift.  
 

• Lindesbergs kommun svarar för fastighetsägaren kostnader för rivnings- 
och bygglov.  

 
• Finansiering sker genom tillväxtutskottets anslag för 

landsbygdsutveckling.  
 
 
______ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Näringslivsansvarig  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Meddelas för kännedom:  
Infrastrukturansvarig  
Ekonomienheten 
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TU § 124/2017    
 
Redovisning av integrationspengar  

Beslut 
 
Fritidskonsulent får i uppdrag att ta fram en redovisning över vilka föreningar 
som fått bidraget, vad de ansökt för och vad pengarna har gått till.  
 
Redovisning ska ske på tillväxtutskottet sammanträde den 5 december 2017.  

Ärendebeskrivning 

Fritidskonsulent Jonas Andersson och integrationskoordinator Åsa Viggeborn 
informerar tillväxtutskottet om fördelningen av integrationspengar till föreningar 
i Lindesbergs kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar: 
 

• Fritidskonsulent får i uppdrag att ta fram en redovisning över vilka 
föreningar som fått bidraget, vad föreningarna har ansökt för och vad 
pengarna har gått till.  

 
• Redovisning ska ske på tillväxtutskottet sammanträde den 5 december 

2017.  
 
______ 
 
Meddelas för åtgärd:  
Fritidskonsulent 
 
Meddelas för kännedom: 
Integrationskoordinator 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 127/2017    
 
Information om extratjänster - särskilt anställningsstöd  

Beslut 
 
Tackar för informationen och bjuder in chefen för arbetsmarknadsenheten till 
tillväxtutskottets alla kvarstående sammanträden 2017. 

Ärendebeskrivning 

Sektionschef på arbetsförmedlingen Zila Conejeros informerar utskottet om det 
pågående arbetet med satsningen extratjänster.  
 
Extratjänster är en satsning på anställning där personer som står långt från arbete 
erbjuds att lättare komma in på arbetsmarknaden. Syftet med anställningen är att 
ge deltagaren stöd, möjligheter, erfarenheter och referenser att ta med sig vidare 
till ett annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden.  

 
Arbete pågår med en rekryteringsträff där personer kommer väljas ut för att 
sedan matchas ut till extratjänsterna.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Jonas Bernström (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tackar för informationen och bjuder in chefen för arbetsmarknadsenheten 
till tillväxtutskottets alla kvarstående sammanträden 2017 för information 
om extratjänster.  

 
______ 
 
Meddelas för åtgärd:  
Chef för arbetsmarknadsenheten  
 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16)  
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2017-09-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 128/2017 
 
Meddelanden 
Beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna.  

Jesper Almlöf 
2017-05-23 Information om påbörjade detaljplaner som slutförs 

löpande i Lindesbergs kommun.   
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