
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 
 

 

 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, Masugnen, kl. 11:30-15:30 

Beslutande: Irja Gustavsson, ordförande (S) 

Jonas Kleber (C) § 145-152 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jan Hansson (M) 

Virosa Viberg (SD) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Daniel Andersson (S) för Jonas Kleber (C) § 153-160 

 

 
Övriga 

deltagare: 
Kristina Öster, kulturchef § 154 - 158 

Linda Gunhammar, praktikant på kommunledningskontoret  

Jonas Johansson, praktikant på kommunen 

Anette Persson, controller § 145-147 

Kjell Jansson, planarkitekt § 150 

Emil Chandorkar, enhetschef på arbetsmarknadsenheten § 151-152, § 159-160 

Karl Oskarsson, arbetsmarknadshandläggare § 151 

Catrine Pernros, rektor på vuxenutbildning § 151-152 

Magnus Sjöberg, enhetschef på samverkansenheten § 153 

Kristine Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare § 146-160 

Daniel Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare § 145-152 

Linda Svahn (S), ej tjänstgörande ersättare 

Ingrid Åberg (KD), ej tjänstgörande ersättare 

Ingrid Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 

Mats Sejiboldt (SD), ej tjänstgörande ersättare  

 

 
Utses att justera Jonas Bernström (S) med Virosa Viberg (SD) som ersättare 

 
Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten klockan 13.00 onsdagen den 15 november 2017.  

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Malin Ekholm 

 

Paragraf 
 

§ 145 - 160 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Jonas Bernström  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-11-08 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

  

2017-11-17 2017-12-12
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Internkontrollplan 2018 för tillväxtutskottet  TU § 145/17 

  

Tillväxtutskottets månadsuppföljning oktober 2017 TU § 146/17 

  

Omdisponering av investeringsmedel till utegym i 

Guldsmedshyttan  

TU § 147/17 

  

Lägesrapport om arkitekttävling Flugparken  TU § 148/17 

  

Gång- och cykelväg i Frövi 2017 TU § 149/17 

  

Yttrande över Detaljplan för del av Tredingen 1:1 TU § 150/17 

  

Information om extratjänster - särskilt anställningsstöd  TU § 151/17 

  

Statistik över antalet som har någon form av aktivitet efter 

avslutad utbildning på Masugnen  

TU § 152/17 

  

Presentation om praktiksamordning skola, arbetsliv och 

utbildning  

TU § 153/17 

  

Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun TU § 154/17 

  

Utformning av vändplan Guldsmedshyttan TU § 155/17 

  

Ny detaljplan för delar av vändplanen i Guldsmedshyttan  TU § 156/17 

  

Mottaget bidrag från Länstransportplanemedel 2018 gång- och 

cykelväg Banvägen i Lindesberg  

TU § 157/17 

  

Stängselåtgärder vid järnvägen i Lindesbergs kommun år 2018  TU § 158/17 

  

Tillväxtutskottsdagarna 2018 TU § 159/17 

  

Meddelanden TU § 160/17 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 145/17   Dnr: KS 2017/352 

 

Internkontrollplan 2018 för tillväxtutskottet  

Beslut 

Tillväxtutskottet antar internkontrollplan för år 2018 med tillägget kontrollpunkt 

kötider för SFI och överlämnar den vidare till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet beslutade den 3 oktober 2017 § 142 att ge ekonomienheten i 

uppdrag att ta fram en kontrollpunkt som gör att det går att följa upp för 

vuxenutbildning.  

Ekonomienheten inkom den 19 oktober med en ny internkontrollplan för år 2018 

för tillväxtutskottet med den nya kontrollpunkten för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet antar internkontrollplan för år 2018 och överlämnar den vidare 

till kommunstyrelsen.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet antar internkontrollplan för år 2018 med tillägget 

kontrollpunkt kötider för SFI och överlämnar den vidare till 

kommunstyrelsen.  

 

_______ 

 

Meddelas för åtgärd:  

Ekonomienheten  

Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 146/17   Dnr: KS 2017/151 

 

Tillväxtutskottets månadsuppföljning oktober 2017 

Beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och överlämnar 

månadsuppföljning till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 1 november 2017 med tillväxtutskottets 

månadsuppföljning för oktober år 2017.  

Prognosen för helåret är på 9.6 miljonerkoronor. Den största avvikelsen finns 

inom mark och expolatering och det avser försäljning av tomter. De 

verksamheter som visar en negativ avvikelse är bland annat kultur och biografen, 

då intäkterna är lägre än budgeterat.  

Investeringar som kommer att ske är bland annat vändplan Guldsmedshyttan 

samt bokbussen som kommer att påbörjas under år 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och överlämnar 

månadsuppföljning till kommunstyrelsen. 

 

______ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 147/17   Dnr: KS 2017/401 

 

Omdisponering av investeringsmedel till utegym i 

Guldsmedshyttan  

Beslut 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

• Omdisponera investeringsmedel med 0,4 miljonerkronor från projekt 

(930 04) bokbuss till projekt (930 58) utegym Guldsmedshyttan.  

• Ge startbesked för ovan nämnda arbeten.  

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har tillväxtförvaltningen fått i 

uppgift att hitta förslag på finansiering för inköp av ett utegym i 

Guldsmedshyttan.  

 

Förslaget till finansiering är att omdisponera 0,4 miljonerkronor från 

investeringsprojektet bokbuss då slutpriset för bokbussen inte kommer att uppgå 

till 5,0 miljonerkronor. Den årliga driftkostnaden för att sköta utegymmet är 

12 tusenkronor, detta tas från Samhällsbyggnad Bergslagen. 

 

Den 2 november 2017 inkom ekonomienheten med en tjänsteskrivelse med 

förslag på omdisponering av investeringsmedel för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

att besluta: 

• Omdisponera investeringsmedel med 0,4 miljonerkronor från projekt 

(930 04) bokbuss till projekt (930 58) utegym Guldsmedshyttan.  

• Ge startbesked för ovan nämnda arbeten.  

_____ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom:  

Ekonomienheten 

Tillväxtförvaltningschef  

Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 148/17   Dnr: KS 2017/260 

 

Lägesrapport om arkitekttävling Flugparken  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger juryn i uppdrag att återkomma 

med en återrapport om hur arbetet har gått till tillväxutskottets sammanträde den 

5 december.  

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. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 5 september 2017 § 120 att Kristine Andersson 

(S), samankallande i juryn för arkitekttävlingen, Inger Griberg (MP) samt Daniel 

Andersson (S) ska vara med i framtagandet av annonseringen av 

arkitekttävlingen.  

 

Kristine Andersson (S) informerar utskottet om hur arbetet går med 

arkitekttävlingen. 

 

Juryn har haft flertalet möten där diskussion om hur utformningen av annonsen 

till arkitekttävlingen ska se ut. Den 7 november 2017 inkom 

upphandlingsansvarig med en annons för kännedom.  Den 22 november kommer 

juryn att gå igenom förslagen som har skickats in och sedan välja ut tre stycken 

arkitekter som får uppdrag att skissa på ett var sitt förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger juryn i uppdrag att återkomma 

med en återrapport om hur arbetet har gått till tillväxutskottets sammanträde den 

5 december.  

 

 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kristine Andersson (S)  

Daniel Andersson (S) 

Inger Griberg (MP) 

 

Meddelas för kännedom:  

Upphandlingsansvarig  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 149/17   Dnr: KS 2017/214 

 

Gång- och cykelväg i Frövi 2017 

Beslut 

 

Tillväxutskottet beslutar att remittera förslaget till gång- och cykelplan för Frövi 

tätort till: 

 

• Politiska partierna representerade i kommunfullmäktige i Lindesbergs 

kommun 

• Region Örebro län 

• Länsstyrelsen 

• Trafikverket region öst 

• Polismyndigheten 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

• Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

• Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

• Kommunala rådet för pensionärer  

 

Svar på remiss ska inkomma till kanslienheten senast den 25 januari år 2018.  

Ärendebeskrivning 

Det pågår en samverkan mellan Lindesbergs kommun, Trafikverket och Region 

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

tågtrafik och förhindrande av olyckor.  

 

När Frövi Bangård byggs om stängs plankorsningen vid Stenfallsgatan. Detta 

innebär att om man ska ta sig från, exempelvis, Mariedals området till resecentrum 

måste man antingen nyttja viadukten vid Bergslagsvägen ta sig söderut till vägen 

som går upp mot Frövifors bruk.  

 

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

järnvägen i anslutning till resecentrum i Frövi samt stängsla på ett sådant sätt att det 

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

 

Efter dialog med Trafikverket, näringslivsavdelningen och Stadsarkitektkontoret har 

det framkommit att den södra angöringen av bron vid resecentrum kan anläggas på 

olika platser beroende på hur omgivningen kommer att disponeras i framtiden. Ett 

förslag är att den sträcker sig ända till södra sidan av Södra Bangatan, under 

förutsättning att en gång- och cykelväg anläggs där.  

 

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

borde en kartläggning genomföras för att erhålla beslutsunderlag. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tillväxtutskottet beslutade den 9 maj 2017 § 72 att ställa sig bakom förslaget att 

ta fram en gång- och cykelplan för Frövi samhälle.  

 

Den 10 oktober 2017 inkom förslag till gång- och cykelplan för Frövi tätort 

2017. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Förvaltning föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Remittera förslaget till gång- och cykelplan för Frövi tätort till de 

politiska partierna i kommunfullmäktige i Lindesberg, Region Örebro 

län, Länsstyrelsen, Trafikverket Region Öst, Polismyndigheten samt 

Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen.  

• Svar på remiss ska inkomma till kanslienheten senast den 25 januari 

2018. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

 

• Gång- och cykelplan för Frövi tätort remitteras till kommunalt råd för 

personer med funktionsnedsättning och kommunalt råd för pensionärer.  

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer frågar om utskottet kan besluta enligt Irja Gustavsson (S) 

tilläggsförslag. Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja 

Gustavsson (S) tilläggsförslag.  

 

 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Kommunsekreterare 

 

Meddelas för kännedom: 

Infrastrukturansvarig  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 150/17   Dnr: KS 2017/358 

 

Yttrande över ny detaljplan för del av Tredingen 1:1 

Beslut 

• Tillväxutskottet beslut § 139 från sammanträdet den 3 oktober 2017 hävs.  

• Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

o Ändring av detaljplan för Tredingen 1:1 enligt 

näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse daterat den 28 september 

2017 

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 Anderson inkom den 2 oktober 2017 med en 

tjänsteskrivelse om ändring av del av detaljplan för Tredningen 1:1. 

Tillväxtutskottet beslutade den 3 oktober 2017 § 139 att bordlägga ärendet i 

avvaktan på beslut om bryggprogrammet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

• Ändring av del av detaljplan för Tredingen 1:1. Näringslivsutvecklarens 

tjänsteskrivelsen utgör yttrande i ärendet.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut  

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

• Tillväxutskottet beslut § 139 från sammanträdet den 3 oktober 2017 hävs.  

• Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

o Ändring av detaljplan för Tredingen 1:1 enligt 

näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse daterat den 28 september 

2017 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja Gustavssons 

(S) förslag. Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja Gustavsson 

(S) förslag.  

_____  

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 151/17  

 

Information om extratjänster - särskilt anställningsstöd  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger chefen för 

arbetsmarknadsenheten i uppdrag att redovisa extratjänster på tillväxtutskottets 

sammanträde den 5 december.  

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadshandläggare Karl Oskarsson, enhetschef för 

arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar tillsammans med rektor för 

vuxenutbildning Catrine Pernros informerar utskottet om arbetet med 

extratjänster.  

Från första januari till sista oktober år 2017 har 19 stycken kommit i 

syselsättning. Det är två stycken som är på förskolor, sju sycken på grundkolor, 

sju stycken på vård och omsorg, två stycken på masugnen och 

arbetsmarknadsenheten och en person på HVB hem.  

Den 10 oktober 2017 kommer det vara ytterligare en rekryteringsträff där man 

försöker matcha ut personer med arbetsgivare.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

• Tackar för informationen och ger chefen för arbetsmarknadsenheten i 

uppdrag att redovisa extratjänster på tillväxtutskottets sammanträde den 5 

december. 

 

 

______ 

 
Meddelas för kännedom: 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 152/17  

 

Statistik över antalet som har någon form av aktivitet efter 

avslutad utbildning på Masugnen  

Beslut 

• Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger enhetschef för 

arbetsmarknadsenheten och rektor för vuxenutbildning i uppdrag att göra 

en sammanhållen information med statistik över inflödet och utflödet på 

masugnen från arbetsmarknadsenheten och utbildningsenheten. 

• Informationen ska presenteras på tillväxtutskottes alla kvarstående 

sammanträden för år 2017 och alla sammanträden år 2018.  

Ärendebeskrivning 

Rektor på vuxenutbildning Catrine Pernros och enhetschef på 

arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar ger utskottet en aktivitetsrapport från 

arbetsmarknadsenheten från första januari till sista oktober år 2017.  

Det är totalt 294 stycken personer som är inskrivna på arbetsmarknadsenheten. 

Det är 105 personer som kommer från arbetsmarknadsenheten och resterande 

kommer från försörjningsstöd, förutom 5 stycken som kommer ifrån alkohol-och 

narkotikagruppen. 

Målet för de inskrivna är egen försörjning. Under år 2017 har 18 personer 

kommit ut i arbete. 28 personer har kommit ut i arbete med ett stöd och sex 

personer är egenförsörjd. 13 stycken personer har valt att studera vidare.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger enhetschef för 

arbetsmarknadsenheten och rektor för vuxenutbildning i uppdrag att göra 

en sammanhållen information med statistik över inflödet och utflödet på 

masugnen från arbetsmarknadsenheten och utbildningsenheten. 

• Informationen ska presenteras på tillväxtutskottes alla kvarstående 

sammanträden för år 2017 och alla sammanträden år 2018.  

______ 

Meddelas för åtgärd: 

Enhetschef arbetsmarknadsenheten 

Rektor på vuxenutbildning  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 153/17  

 

Presentation om praktiksamordning skola, arbetsliv och 

utbildning  

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Magnus Sjöberg enhetschef på samverkansenheten informerar utskottet om 

arbetet med praktiksamordning på masugnen.  

 

Det finns ett samverkansprojekt om praktiken mellan Region Örebro län, 

Lindesbergs kommun och Karlskoga/Degerfors kommun. 

 

Totalt har cirka 600 studerande från högstadieskolor på höstterminens som har 

haft praktik. Från yrkesprogram på gymnasiet var det cirka 130 studerande som 

har haft praktik. Cirka 60 stycken från yrkeshögskoleutbildningar. Från 

feriepraktiken arbetsmarknadsenheten var det cirka 530 ungdomar.  

 

Det finns flertalet utmaningar bland annat råder det ett ökat behov av olika typer 

av praktikplatser. Flertalet arbetsgivare uttrycker att man skulle kunna ta emot 

fler praktikanter men det fattas rutiner, tydlig struktur och framförhållning hos 

utbildningsanordnarna. Det saknas även en gemensam överblick gällande 

fördelning och omfattning av praktikperioder, behov av antal platser och antalet 

platser som erbjuds.  

 

Ett hjälpmedel som finns är Praktikplatsen.se. Funktionen ger bland annat en 

gemensam överblick, bättre förutsättningar för god samverkan och 

kvalitetssäkring.  

 

Under hösten 2017 har diskussion skett om hur arbetet ska kunna gå vidare och 

vilka problem som finns. Det finns till exempel ingen som ”äger” 

praktikhanteringen idag, rätt förutsättningar saknas, arbetslivet efterfrågar en 

samordning, framförhållning krävs, målgrupper exkluderas och det är tidsslöseri 

och kvalitetsbrister i arbetet.  

 

Det krävs en mer strukturerad praktikhantering. Med strukturering skulle det leda 

till en effektiv samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Detta medför att unga 

och vuxna i Örebro regionen får en bättre chans att lyckas bra med sin 

utbildning.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

• Tillväxutskottet tackar för informationen.  

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 154/17   Dnr: AKK2016/278 

 

Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 

Beslut 

 

Ärendet utgår.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 155/17   Dnr: AKK2016/86 

 

Utformning av vändplan Guldsmedshyttan 

Beslut 

Ärendet återremitteras till ordförande i tillväxtutskottet för inhämtande av 

information om nya förslaget från markägaren för vändplan Guldsmedshyttan. 

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. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 3 oktober 2017 § 136 att återremittera 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 tillväxtutskottet sammanträde den 8 

november. 

Den 31 oktober 2017 inkom infrastrukturansvarig med en tjänsteskrivelse där 

förvaltningen föreslår att anta utformning av vändplan Guldsmedshyttan.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Antar förslag till utformning av vändplan Guldsmedshyttan 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att förvärva relevant 

markområde. 

• Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att ombesörja 

projektering samt upphandla och genomföra ombyggnation efter att 

relevant detaljplanförändring vunnit laga kraft.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Ärendet återremitteras till ordförande i tillväxutskottet för inhämtande av 

information om nya förslaget från markägaren för vändplan 

Guldsmedshyttan 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Ordförande i tillväxtutskottet 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 156/17   Dnr: KS 2017/396 

 

Ny detaljplan för delar av vändplanen i Guldsmedshyttan  

Beslut 

Ärendet bordläggs till tillväxutskottets sammanträde den 5 december 2017. 

Ärendebeskrivning 

Från år 201 har kommunen arbetat med att ta fram förslag för att lösa 

trafiksituationen vid vändplanen i Guldsmedshyttan. Förvaltningen inkom den 31 

oktober 2107 med ett förslag till nya vändplanen Guldsmedshyttan. Förslaget 

innebär förvärv av mark från fastighetsägare i anslutning till vändplanen samt 

disponering av parkmark för parkeringsändamål. 

För att förslaget ska kunna beslutas behövs det en ny detaljplan för delar av 

vändplanen.  

Den 31 oktober 2017 inkom infrastrukturansvarig med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Förvärva mark i anslutning till vändplanen i Guldsmedshyttan som 

behövs för att genomföra en ny bussangröring och utökat antal 

parkeringsplatser.  

 

• Hemställa hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att prioritera 

och påbörja en ny detaljplan för området i anslutning till nuvarande 

vändplan som kommer att ianspråktas i enlighet med den disposition av 

ytorna som framgår av tillstrykt skissförslag.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

• Ärendet bordläggs till tillväxutskottets sammanträde den 5 december 

2017. 

 

_____ 

 
Meddelas för kännedom: 

Infrastrutturansvarig  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 157/17   Dnr: KS 2017/353 

 

Mottaget bidrag från Länstransportplanemedel 2018 gång- och 

cykelväg Banvägen i Lindesberg  

Beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av informationen och informationen läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

I samband att en ny vårdcentral planerades i kvarteret Bulten vid Banvägen i 

Lindesberg presenterades det ett förslag om att anlägga en gång- och cykelväg 

längs med Schröders backes södra sida.  

 

Under år 2016 skickate tillväxtutskottet en ansökan till Trafikverket för en gång- 

och cykelväg längs med Schröders backe samt bussangöring vid 

Björkhagaskolan.  

 

Trafikverket godkände ansökan för gång- och cykelväg längs med Schröders 

Backe där Lindesbergs kommun erhöll bidrag om 50 % av de beräknande 

kostnaderna, 907 200 kronor.  

 

Infrastrukturansvarig inkom den 31 oktober 2017 med en tjänsteskrivelse och 

bilaga med beviljade objekt för statlig medfinansiering år 2018 för Örebro län.  

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Lägga informationen till handlingarna  

• Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att återkomma i början av år 2018 

med begäran om starttillstånd för byggnation av gång- och cykelväg 

längs med Banvägen.  

• Investeringen genomför för de anbud som Fastigheter i Lindesberg AB 

har i anslutning till vårdcentrabyggnationen Bulten.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet har tagit del av informationen och informationen läggs 

till handlingarna.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 

 
Meddelas för kännedom:  

Infrastrukturansvarig 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 158/17   Dnr: KS 2017/395 

 

Stängselåtgärder vid järnvägen i Lindesbergs kommun år 2018  

Beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingen och lägger informationen till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket inkom den 18 oktober 2017 med ett beslut för information om 

stängselåtgärder vid järnvägen i Lindesbergs kommun. Trafikverket kommer 

under 2018 utföra stängselåtgärder längs järnvägen för att hindra olyckor och 

spårspring. Stängslet kommer att placeras på Trafikverkets mark. Om det av 

någon anledning inte går att placera stängslet på egen mark kommer Trafikverket 

att kontakta markägaren för att upprätta ett avtal innan byggnation sker. 

Infrastrukturansvarig inkom den 9 oktober 2017 med en tjänsteskrivelse där 

förvaltningen föreslår att informationen läggs till handlingarna.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och lägger informationen 

till handlingarna.  

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 159/17    

 

Tillväxtutskottsdagarna 2018 

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

  

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2018 för 

kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi. Hänsyn har 

tagits till regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdesdagar samt 

sportlov, påsklov och höstlov.  

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 § 175 att sammanträdestider 

för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet förs stöd och strategi år 2018 

antas.  

Ordförande Irja Gustavsson (S) informerar tillväxtutskottet om 

sammanträdestiderna för år 2018.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet tackar för informationen 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-11-08  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 160/17 

 

Meddelanden 

Beslut:  

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna.  

Jeanette Andersson 

2017-08-21 Yttrande över investering om varuförsörjning enligt 

serviceförsörjningsplan för Hemköp i Fellingsbro - 

tidigare kallat hemsändningsbidrag Dnr AKK2015/174 

  

 

2017-08-21 Yttrande över investering för varuförsörjningen enligt 

serviceförsörjningsplan för ICA Supermarket Trivselköp 

i Guldsmedshyttan, för möjligheten att söka 

investeringsbidrag från Länsstyrelsen - tidigare kallat 

hemsändningsbidrag Dnr AKK2016/431 

  

 

Emil Chandorkar 

2017-11-01 Redovisning extratjänster - särskilt anställningsstöd 

januari-oktober 2017  

  

 

Christer Lenke 

2017-10-09 Uppföljning av internkontroll jan-juni 2017, 

tillväxtförvaltningen Dnr KS 2017/312 

  

 

Anette. M Persson 

2017-09-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s 

sammanträde den 19 september 2017 KS § 143 - 

Månadsrapport för augusti med åtgärdsplaner för hur 

nämnd/utskott jobbar med budgetunderskotten Dnr KS 

2017/151 

  

 

 

_____ 

 

 




