
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 
 

 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00–12:30 

Beslutande: Irja Gustavsson, ordförande (S) 

Jonas Kleber (C) 

Jonas Bernström (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Kristine Andersson (S) för Dan Waltersson (S)  

Inger Griberg (MP) för Virosa Viberg (SD) 

 
 

Övriga deltagare: 

 

 

 

 

Malin Ekholm, nämndsekreterare 

Kristina Öster, kulturchef 

Linda Gunhammar, praktikant på kommunledningskontoret 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 129 -

135 

Tobias Skogdalen, flyktinghandläggare § 129 

Jonas Andersson, fritidskonsulent § 129- 131 

Karl Oskarsson, arbetsmarknadshandläggare § 134  

Zila Conejeros, sektionschef arbetsförmedlingen § 134 

Claudia Auer Åhlgren, representant från fackförbundet 

Kommunal § 134 

Carina Fyrpil, personalchef § 134 

Catrine Pernros- Eriksson, rektor § 135 

Jeanette Andersson, näringslivsutvecklare § 136 - 140 

Gunnar Jaxell, infrastukturansvarig § 136-140 

Per Lilja, fysisk planerare § 141 

 

 
Utses att justera Inger Griberg (MP) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare.  

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 13:00 på sekreterarens rum.  

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

____________________________________ 

Malin Ekholm 

 

Paragraf 
 

§ 129 - 144 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Inger Griberg  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-10-03 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Information om feriejobb sommaren 2017 TU § 129/2017 

  

Information om fritidsbanken  TU § 130/2017 

  

Bidragsansökan från Lindesbergs Tennisklubb om nytt golv i 

tennis hallen  

TU § 131/2017 

  

Kommunövergripande bild- och formstrategi  TU § 132/2017 

  

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

kultur 

TU § 133/2017 

  

Information om extratjänster  TU § 134/2017 

  

Information om vuxenutbildning  TU § 135/2017 

  

Vändplan Guldsmedshyttan  TU § 136/2017 

  

Länstransportplanemedel 2018  TU § 137/2017 

  

Stadstrafikens turlistor i Lindesbergs kommun  TU § 138/2017 

  

Yttrande över detaljplan för del av Tredingen 1:1 ändring för 

användande av mark för plats att anlägga båtar för Lindesbergs 

kommuns invånare 

TU § 139/2017 

  

Information om VA-anslutning och väg  TU § 140/2017 

  

Fördjupad översiktsplan för Frövi tätort TU § 141/2017 

  

Internkontrollplan 2018 tillväxtutskottet  TU § 142/2017 

  

Tillväxtutskottets månadsrapport september 2017 TU § 143/2017 

  

Meddelanden TU § 144/2017 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 129/2017  

 

Information om feriejobb sommaren 2017 

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Flyktinghandläggare Tobias Skogdalen och enhetschef för 

arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar informerar utskottet om feriearbete 

sommaren 2017. 

 

Planeringsarbetet inför 2017 års ferie började i oktober 2016. Ett nytt verktyg, 

ferieplatsen.se, har använts för smidigare hantering av ansökningarna. I februari 

2017 påbörjades arbetet med att samla in kommunala platser.  

 

Ansökan skedde under mars 2017. Det var totalt 338 stycken ungdomar som 

sökte en ferieplats. Totalt inkomna ferieplatser var 289 stycken, varav 102 

stycken föreningsplatser. Tio procent av dessa platser gick till ungdomar med 

särskilda skäl. Samtliga ungdomar erbjöds placering. Arbete med att informera 

arbetsplasten om ferie gjordes. De fick även en möjlighet att gå en 

handledarutbildning.  

 

Det pågår ett arbete med att skicka ut enkäter till arbetsplatser, föreningar och 

ungdomar.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

 Tackar för informationen.  

 

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 130/2017   Dnr. AKK2016/123 

 

Information om fritidsbanken  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kristine Andersson (S) föreslår i en motion daterad den 22 mars 2016 att 

Lindesbergs kommun ska starta en verksamhet för utlåning av sport- och 

fritidsutrustning som ett steg i att ge flera en möjlighet till en aktiv fritid. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 § 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. 

 

Den 31 maj 2017 § 90 beslutade tillväxtutskottet att: 

 

 Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt funktionsstöd – daglig 

verksamhet uppdras att starta en fritidsbank inom 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. 

 

Fritidskonsulent Jonas Andersson tillsammans med enhetschef för 

arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar informerar utskottet om arbetet med 

insamlingen av material till fritidsbanken. Den 10 september 2017 var det en 

insamling av utrustning för allmänheten, totalt inkom ungefär 1 ton utrustning.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Tackar för informationen  

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 131/2017   Dnr: KS 2017/354 

 

Bidragsansökan från Lindesbergs Tennisklubb om nytt golv i 

tennis hallen  

Beslut  

Tillväxtutskottet beviljar bidrag med 75 000 kronor till Lindesbergs Tennisklubb 

för anläggande av nytt golv i tennishallen. Finansiering sker från 

tillväxtförvaltningens budget för investeringsbidrag.  

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs Tennisklubb ansökte och beviljades 677 000 kr i investeringsbidrag 

2016. De har nyinvesterat i en Paddelbana samt renoverat förenings 

utomhusbanor och satt upp nya staket till en kostnad på totalt 2 053 000 kr. Allt 

var färdigställt i juni 2017.  

 

I den ursprungliga investeringen ingick även byte av inomhusgolvet i 

tennishallen. Det visade sig att det inte enkelt gick att ta bort den gamla mattan 

så de två golvläggare som skulle utfört arbetet ideellt kunde inte fullfölja arbetet. 

Därför har föreningen skjutit upp det arbetet ett år. Dessutom blev investeringen 

utomhus dyrare än beräknat. 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 25 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag 

 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att besluta:  

 

 Att bevilja bidrag på 75 000 kronor. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Beviljar bidrag med 75 000 kronor till Lindesbergs Tennisklubb för 

anläggande av nytt golv i tennishallen. Finansiering sker från budgeten 

för investeringsbidrag.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Fritidskonsulent 

 

Meddelas för kännedom: 

Lindesbergs tennisklubb 

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 132/2017   Dnr: KS 2017/265 

 

Kommunövergripande bild- och formstrategi  

Beslut 

 

 Ärendet remitteras till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande med svar senast 23 

november 2017.  

 

 Förslag till kommunövergripande bild- och formstrategi ska redovisas på 

tillväxtutskottets sammanträde den 5 december 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 den 24 maj 2017 med ett förslag på 

kommunövergripande bild- och formstrategi. 

Tillväxtutskottet beslutade den 31 maj 2017 § 104 att revidera två punkter i 

strategin och remittera ärendet till Fastigheter i Linde AB med svar senast 15 

september.  

Den 20 september 2017 inkom Fastigheter i Linde AB med ett yttrande där det 

framkommer att det är två punkter som bör beaktas i strategin: 

 Den kommunala likabehandlingsprincipen 

 En kommunal strategi kan inte ersätta bolagets ägardirektiv och 

styrelsebeslut.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kulturchef Kristina Öster inkom den 25 september med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:   

 Remiss av Bild- och formstrategi skickas till Samhällsbyggnad 

Bergslagen för inhämtande av synpunkter.   

 

 Bild- och formstrategi antas av tillväxtutskottet den 5 december efter 

yttrande från Samhällsbyggnad Bergslagen.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Ärendet remitteras till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande med svar senast 23 

november 2017.  

 

 Förslag till kommunövergripande bild- och formstrategi ska redovisas på 

tillväxtutskottets sammanträde den 5 december 2017.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kulturchef 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagen 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 133/2017   Dnr: KS 2017/37 

 

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

kultur 

Beslut 

Tillväxtutskottetet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta:  

 

 Tankar och förslag på motionen vägs in i de överväganden som görs i det 

kulturpolitiska programmet.  

 Under 2018 ska kommunstyreslen utreda framtida utveckling och 

eventuellt ny driftsform av verksamheten. 

 Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 

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.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 22 augusti 2017 § 112 att återremittera ärendet 

till kulturchefen 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?  
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 Ekonomisk redovisning för biografverksamheten år 2016 och delåret 
2017  

 

Kulturchef Kristina Öster inkom den 25 september 2017 med en redogörelse 

över de punkter som återremitterades på tillväxtutskottets sammanträde den 25 

september 2017 § 112. 

Förvaltningens förslag 

Tillväxtutskottetet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta:  

 Tankar och förslag på motionen vägs in i de överväganden som görs i det 

kulturpolitiska programmet.  

 Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 

2017.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag: 

 Under 2018 ska kommunstyreslen utreda framtida utveckling och 

eventuellt ny driftsform av verksamheten. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja Gustavsson 

(S) tilläggsförslag. Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja 

Gustavssons (S) tilläggsförslag.  

 

_______ 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen 

  

Meddelas för kännedom: 

Kulturchef  

Beredningen för kultur- och fritidsfrågor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 134/2017 

 

Information om extratjänster – särskilt anställningsstöd 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger chefen för 

arbetsmarknadsenheten i uppdrag att redovisa antalet extratjänster vid 

tillväxtutskottets sammanträde den 8 november 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 5 september 2017 § 127 att bjuda in chefen för 

arbetsmarknadsenheten till tillväxtutskottets alla kvarstående sammanträden 

2017.   

 

Arbetsmarknadshandläggare Karl Oskarsson, sektionschef på 

arbetsförmedlingen Zila Conejeros, Claudia Auer Åhlgren representant från 

fackförbundet Kommunal och enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil 

Chandorkar informerar utskottet om arbetet med extratjänster – särskilt 

anställningsstöd.  

 

Förtillfället har arbetsmarknadsenheten tio pågående beslut och samhällsbyggnad 

Bergslagen tre. Det har varit en rekryteringsträff där 18 platser ska matchas ut 

och 17 av dessa är på gång.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger chefen för 

arbetsmarknadsenheten i uppdrag att redovisa antalet extratjänster vid 

tillväxtutskottets sammanträde den 8 november 2017.  

 

 

 

________ 
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TU § 135/2017 

 

Information om vuxenutbildning  

Beslut  

Tillväxutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Rektor på vuxenutbildningen Catrine Pernros- Eriksson informerar utskottet om 

vad som styr beslut om interkommunal ersättning.  

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar ungdomsgymnasiets utbildningsnivå. Den 

gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner och betygskriterier som 

ungdomsgymnasiet. En vuxen är behörig att delta i utbildningen på gymnasial 

nivå från och med andra kalenderhalvåret då personen fyller 20 år om man är: 

 Är bosatt i landet 

 Saknar sådana kunskaper inom utbildningens syfte 

 Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen  

 Uppfyller föreskrivna villkor 

 

Rätt att delta i utbildningen på gymnasialnivå är en vuxen som är behörig att 

delta i utbildningen då: 

 Personen inte uppnått grundläggande behörighet till högskole- eller 

yrkeshögskolenivå 

 Inte uppnått särskild behörighet 

 Uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan 

 

Den som har rätt att delta i utbildning på gymnasialnivå ha rätt att delta i annan 

kommun än sin hemkommun om inte utbildningen finns där. Ansökan lämnas 

dock till personens hemkommun. Hemkommunen står även för kostnaderna för 

den sökandes utbildning.  

Kommunens beslut går att överklaga hos skolväsendets överklagandenämnd  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

 Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

_______ 
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TU § 136/2017   Dnr: AKK2016/86 

 

Vändplan Guldsmedshyttan  

Beslut 

 

Tillväxtutskottet återremiterar ärendet till infrastrukturansvarig för att utreda 

vidare om ett förslag till Vändplan Guldsmedshyttan efter samtal med 

Länstrafiken och företag som är lokaliserade runt vändplanen.  Förslaget ska 

redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 8 november 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. 

 

Den 22 augusti 2017 § 114 beslutade tillväxtutskottet att ge infrastrukturansvarig 

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.  

 

Infrastrukturansvarig inkom den 2 oktober 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

Förvaltningens förslag  

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att besluta:  

 Uppdra åt förvaltningen att när ett nytt förslag föreligger presentera det 

för i första hand Länstrafiken och företagen som är lokaliserade runt 

vändplanen i Guldsmedshyttan, samt därefter redovisa resultatet till 

Tillväxtutskottets novembersammanträde. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 Tillväxtutskottet återremiterar ärendet till infrastrukturansvarig för att 

utreda vidare om ett förslag till Vändplan Guldsmedshyttan efter samtal 

med Länstrafiken och företag som är lokaliserade runt vändplanen.  

Förslaget ska redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 8 

november 2017.  

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26)  

 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

______ 

Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig   
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 137/2017   Dnr: KS 2017/353 

 

Länstransportplanemedel 2018  

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att överlämna infrastrukturansvarigs tjänsteskrivelse 

daterat den 27 september 2017 till budgetberedningen.  

Ärendebeskrivning 

Under våren 2017 presenterades flera projekt för vilka det var möjligt att ansöka 

om medfinansiering från de medel som Region Örebro län beslutar om ur 

Länstransportplanen  

 

De projekt som Lindesbergs kommun ansökt om är: 

 

 Ny bussangöring Björkhagaskolan beräknad till en kostnad av 2.8 

miljonerkronor, ansökt bidrag om 50 %. 

 Gång- och cykelväg längs med Banvägen, beräknad till en kostnad av 1 

635 tusenkronor, ansökt bidrag om 50 %.  

 

Redovisning av resultatet av ansökan lämnas så att kommunen kan anpassa 

budgetbeloppen i det förslag till investeringsbudget för år 2018 som håller på att 

arbetas fram. 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell inkom den 27 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att besluta: 

 Överlämna infrastrukturansvarigs tjänsteskrivelse dataerat den 27 

september 2017 till budgetberedningen. 

 

_____ 

Meddelas för åtgärd:  

Budgetberedningen  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 138/2017   Dnr: AKK2016/286 

 

Stadstrafikens turlistor i Lindesbergs kommun  

Beslut 

Tillväxtutskottet återremiterrar ärendet till infrastrukturansvarig för att 

sammanställa statistik av turlistorna för busstrafiken för stads- och 

länsortstrafiken i Lindesbergs kommun. Sammanställningen ska redovisas på 

tillväxtutskottets sammanträde den 8 november 2017.  

Ärendebeskrivning 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerade utskottet om stadstrafikens 

turlistor i Lindesberg vid sammanträde den 16 augusti 2016. 

 

Tillväxtutskottet har tidigare önskat svar på följande frågor: 

 

 Vem betalar för stadstrafiken? 

 Vem fattar beslut om var bussarna ska trafikera och vilka målpunkter 

som ska angöras? 

 Vem fattar beslut om dragning respektive indragningar av turer eller delar 

av turer? 

 Vilka linjer finns och var och är trafikeras dessa? 

 

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerade utskottet vid sammanträde den 

16 augusti 2016 att det är Region Örebro län som har det ekonomiska ansvaret 

för tätortstrafiken i Lindesbergs tätort, såväl som beslutsfattande som var och när 

bussarna ska trafikera. I den uppgiften ingår såväl indragningar som förändringar 

av turer och tidtabeller. 

 

En eller fler gånger per år kallas kommunerna till samråd för inhämtande av 

synpunkter och för att lämna information om förändringar, framförallt när det 

gäller den regionala busstrafiken.  

 

En eventuell förändring av kollektivtrafiken i stort ska i princip beslutas två år 

innan en förändring kan genomföras. Sådan information ska införas i det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet.   

 

Stadstrafiken i Lindesberg består av två busslinjer; 380 och 383. 380 har två 

sträckningar som den trafikerar. Den ena går från Resecentrum till Stafettgatan 

via lasarettet och åter, och den andra går från Resecentrum förbi Kristinaskolan, 

Masugnen, längs Hagavägen och Hermanstorpsvägen runt Hagaberg och åter till 

Resecentrum. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

383 går från Ugglegränd till Stadsskogsskolan och åter. Under perioden 

mellan skolavslutning och skolstart måste resor med 380 förbeställas senast 

2 timmar före avgång. 

Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig Gunnar 

Jaxell daterad den 4 juli 2016 att utskottet ska besluta att genomföra en 

snabbremiss till de i kommunfullmäktige representerade partierna för att erhålla 

synpunkter på tätortstrafiken till utskottets sammanträde i september 2016.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 16 augusti 2016 att återremittera ärendet till 

tillväxtutskottets sammanträde den 6 september 2016, då representant från 

Linde City och en trafikplanerare från Länstrafiken ska bjudas in. 

 

Förvaltningen ska till utskottets sammanträde den 6 september 2016 ta fram 

en översiktsbild med punkter som folk drar sig till, så som arbete och affärer. 

 

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 september deltar representanter 

från Linde City och region Örebro län, förvaltningen för trafik och 

samhällsplanering. 

 

Utskottet får information om ärendegången inom trafikplanering och 

framför att det finns behov av att utveckla stadstrafiken i Lindesberg, dialog med 

berörda aktörer krävs för det. Som ett första steg krävs ett formellt uppdrag från 

Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 6 september 2016 att överlämna önskemål 

till Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län om att påbörja ett 

uppdrag gällande utvekling av trafiksituationen i Lindesberg. Utskottet 

beslutade även att tillväxtförvaltningen ska starta en dialog med berörda 

intressenter. 

Infrastrukturansvarig inkom den 26 september 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

Förvaltningens förslag 

 Tillväxtutskottet beslutar att hemställa sig hos Region Örebro län att 

prioritera kartläggning och förändring av stadstrafiken i Lindesbergs 

tätort, då ett antal nya målpunkter har tillkommit i tätorten de senaste 

åren.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 Tillväxtutskottet återremiterrar ärendet till infrastrukturansvarig för att 

sammanställa statistik av turlistorna för busstrafiken för stads- och 

länsortstrafiken i Lindesbergs kommun. Sammanställningen ska 

redovisas på tillväxtutskottets sammanträde den 8 november 2017.  

 

____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Infrastrukturansvarig 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 139/2017   Dnr: KS 2017/358 

 

Yttrande över ny detaljplan för del av Tredingen 1:1 ändring för 

användande av mark för plats att anlägga båtar för Lindesbergs 

kommuns invånare 

Beslut 

Ärendet bordläggs i avvaktan på beslut om bryggprogrammet.  

Ärendebeskrivning 

Den 25 september 2017 inkom Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med en 

begäran om yttrande gällande ansökan om planbesked för Tredingen 1:1 

Lindesbergs kommun.  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har den 6 september 2017 fått en 

ansökan om planbesked från Fastigheter i Linde AB (FALAB). FALAB vill 

genom en detaljplan möjliggöra en plats att anlägga båtar för Lindesbergs 

kommuns invånare och ytterligare fastslå närhet och tillgång till båtliv och 

förstärkta möjligheter att nå ut till sjön.  

Näringslivsutvecklare Jeanette Andersson inkom den 28 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

 Ändring av del av detaljplan för Tredingen 1:1 Samt att tjänsteskrivelsen 

utgör yttrande i ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

 Ärendet bordläggs i avvaktan på beslut om bryggprogrammet.  

 
_____ 

 

Meddelas för kännedom: 

Näringslivsutvecklare 

FALAB 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-10-03  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 140/2017 

 

Information om VA-anslutning och väg  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Näringslivsutvecklare Jeanette Andersson informerar utskottet om efterfrågan av 

anslutning av vatten och avlopp vid norra industriområdet. Arbete pågår med en 

lösning med en ny vatten- och avloppsleding samt en väg i anslutning till 

ledningen.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 TU § 141/2017   Dnr: AKK2014/35 

 

Fördjupad översiktsplan för Frövi tätort 

Beslut 

Godkänner samrådshandlingen till planutställning.  

Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2016 att anta tid-, resurs- och 

organisationsplan för framtagande av fördjupad översiktsplan för fördjupad 

översiktsplan för Frövi tätort.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att utse tillväxtutskottet till 

styrgrupp för fördjupad översiktsplan för Frövi tätort.  

 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning överlämnade den 2 mars 2017 slutgiltiga 

samrådshandlingar till tillväxtutskottet för antagande och samråd. 

Den 7 mars 2017 § 25 beslutade tillväxtutskottet att godkänna planhandlingarna och 

skicka ut dem på samråd.  

Fysiska planeraren Per Lilja inkom den 27 september 2017 med en samrådshandling 

för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 Godkänner samrådshandlingen till planutställning. 

 

____ 

Meddelas för åtgärd: 

Fysisk planerare 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 142/2017   Dnr: KS 2017/352 

 

Internkontrollplan 2018 tillväxtutskottet  

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att anta internkontrollplanen för år 2018 och 

överlämnar den vidare till kommunstyrelsen med följduppdrag: 

 Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram en kontrollpunkt som gör att 

det går att följa upp för vuxenutbildning. Målet ska presenteras på 

tillväxtutskottets sammanträde den 8 november 2017.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 2 oktober 2017 med en internkontrollplan 2018 för 

tillväxtutskottet för antagande.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

 Anta internkontrollplanen för år 2018 och överlämnar den vidare till 

kommunstyrelsen 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar att ge 

ekonomienheten ett följduppdrag:  

 Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram en kontrollpunkt som gör att 

det går att följa upp för vuxenutbildning. Målet ska presenteras på 

tillväxtutskottets sammanträde den 8 november 2017.  

 Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja Gustavsson 

(S) följduppdrag. Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja 

Gustavssons (S) följduppdrag.  

_____ 

Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten  

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 143/2017   Dnr: KS 2017/151 

 

Tillväxtutskottets månadsrapport september 2017 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Den 2 oktober 2017 inkom ekonomienheten med en månadsrapport för 

september 2017 för tillväxtutskottet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 Tillväxutskottet har tagit del av handlingarna.  

 

_____ 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 144/2017 

 

Meddelanden 

Beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Jonas Andersson 

2017-09-27 Kommunalt aktivitetsbidrag våren 2017    

 

Emil Chandorkar 

2017-09-27 Extratjänster - hur många som gått ut i arbete jan - 

augusti 2017  

  

 

_____ 
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