
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 08.30-12.15 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Jonas Kleber (C) § 162-177 

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) § 161 

Övriga 

deltagare: 
Malin Ekholm, nämndsekreterare 

Linda Gunhammar, praktikant på kommunledningskontoret  

Kristina Öster, kulturchef 

Christer Lenke, kommunchef § 161 -172 

Gunnar Jaxell, infrastrukturansvarig § 161- 164 

Anette Persson, controller § 165-166 

Jonas Andersson, fritidskonsulent § 167- 173 

Ethel Andersson, enhetschef  daglig verksamhet § 167 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenhten §167-169 

Ezekiel Akagbobi, handledare på arbetsmarknadsenheten § 167-168 

Samira Mohammed, extratjänst § 167  

Christer Philblad, ordförande i beredningen för kultur och fritid § 173 

Isabella Lohse, enhetschef på stadsarkitektkontoret § 174-175 

Frida Nilsson, fysisk planerare § 174-175 

Daniel Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare § 162-177 

Kristine Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 

Linda Svahn (S) ej tjänstgörande ersättare 

Ingrid Åberg (KD) ej tjänstgörande ersättare 

Inger Griberg (MP) ej tjänstgörande ersättare 

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

 
Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten 12 december 2017 kl. 15.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Malin Ekholm  

 

Paragraf 
 

§ 161 - 177 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

__________________________________________________________ 

Pär-Ove Lindqvist  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-12-05 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

Underskrift ...................................................................................... 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Lägesrapport om samarbetet för ombyggnation av Frövi 

Bangård  

TU § 161/17 

  

Utformning av vändplan i Guldsmedshyttan TU § 162/17 

  

Ny detaljplan för delar av vändplanen i Guldsmedshyttan  TU § 163/17 

  

Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort TU § 164/17 

  

Tillväxtförvaltningens budget 2018 VP 2019-2020  TU § 165/17 

  

Tillväxtutskottets månadsuppföljning november 2017  TU § 166/17 

  

Information om Fritidsbanken  TU § 167/17 

  

Redovisning av extratjänster jan-okt 2017  TU § 168/17 

  

Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

arbetsmarknadsenheten och utbildningsenheten  

TU § 169/17 

  

Höjt aktivitetsbidrag för föreningar år 2018  TU § 170/17 

  

Hyresavtal med Fellingsbro Kraftsportklubb år 2018 TU § 171/17 

  

Redovisning av integrationsbidrag till föreningslivet år 2016 TU § 172/17 

  

Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun TU § 173/17 

  

Lägesrapport om bryggprogrammet i Lindesberg kommun TU § 174/17 

  

Planbesked Dalkarlshyttan 1:1 med flera i Lindesbergs 

kommun  

TU § 175/17 

  

Lägesrapport arkitekttävling Flugparken  TU § 176/17 

  

Meddelanden TU § 177/17 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

TU § 161/17   Dnr: AKK2015/162 

 

Lägesrapport om samarbetet för ombyggnation av Frövi 

Bangård  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger infrastrukturansvarig följande 

uppdrag:  

• Återkomma med underlag med konsekvenser och alternativ på förslag till 

en ombyggnation. Underlaget ska presenteras på tillväxtutskottets 

sammanträde den 6 februari 2018. 

Ärendebeskrivning 
 

Det pågår bland annat arbete från Trafikverket att bygga ”fri höjd” av viadukten 

vid Frövifors bruk. Lindesbergs kommun kommer bygga en ny väg som 

förbinder Norra Järnvägsgatan med Fröviforsvägen, cirka 600 meter ny väg.  

Trafikverket arbetar även med att bygga en gång- och cykelbro över järnvägen. 

Det planeras också en byggnation av staket vid resecentrum.   

 

Förutsättningen för att projektet ska fullföljas är att staten inkluderar 

ombyggnationen av Frövi Bangård i den kommande Nationella Infrastruktur-

planen 2018-2029. 

 

Infrastrukturansvarig ger tillväxtutskottet en lägesrapport om arbetet med 

ombyggnation av Frövi bangård. Dialog sker med Trafikverket om framtida 

arbetet.  

Förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet tackar för 

informationen och ger infrastrukturansvarig följande uppdrag:  

• Återkomma med underlag med konsekvenser och alternativ på förslag till 

en ombyggnation. Underlaget ska presenteras på tillväxtutskottets 

sammanträde den 6 februari 2018. 

______ 

Meddelas för åtgärd:  

Infrastukturansvarig 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 162/17   Dnr: AKK2016/86 

 

Utformning av vändplan i Guldsmedshyttan 

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att anta infrastrukturansvarigs förslag till utformning av 

vändplan Guldsmedshyttan daterat den 31 oktober 2017 med justeringen att 

parkeringsL:et längs med stora vägen tas bort.  

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.  

Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2017 § 155 att återremittera ärendet 

till tillväxtutskottetes ordförande för inhämtande av information om nya förslaget 

från markägaren för vändplan Guldsmedshyttan.  

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om förslag på 

utformning av vändplan Guldsmedshyttan.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Antar infrastrukturansvarigs förslag till utformning av vändplan 

Guldsmedshyttan daterat den 31 oktober 2017 med justeringen att 

parkeringsL:et längs med stora vägen tas bort. 
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______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Infrastrukturansvarig 

 

Meddelas för kännedom: 

Trafikingejör  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 163/17   Dnr: KS 2017/396 

 

Ny detaljplan för delar av vändplanen i Guldsmedshyttan  

Beslut 

• Förvärva mark i anslutning till vändplanen i Guldsmedshyttan som behövs 

för att genomföra ny bussangöring och utökat antal parkeringsplatser. 

 

• Hemställa hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att prioritera och 

påbörja en ny detaljplan för området i anslutning till nuvarande vändplan  

Ärendebeskrivning 

Från år 2017 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.  

Tillväxtutskottet beslutade den  8 november 2017 § 156 att bordlägga ärendet till 

sammanträdet den 5 december 2017.  

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.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 

• Förvärva mark i anslutning till vändplanen i Guldsmedshyttan som behövs 

för att genomföra ny bussangöring och utökat antal parkeringsplatser. 

 

• Hemställa hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att prioritera och 

påbörja en ny detaljplan för området i anslutning till nuvarande vändplan  

 

 

 

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 164/17   Dnr: AKK2016/396 

 

Stängning av plankorsning i Lindesbergs tätort 

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att återremittera ärendet till infrastrukturansvarig med 

följande uppdrag: 

 

• Förbereda en dialog med det kommunala penisonärsrådet och rådet för 

funktionsstöd samt lägga ut information om alternativ till plankorsningen 

på lindesbergs kommuns sociala medier.  

 

• Inkomma med ett underlag med konsekvenser och ekonomiska 

föutsättningar om stängning av planskorsning i Lindesbergs tätort. 

Underlaget samt förslag till beslut ska presenteras för tillväxutskottet den 

16 januari 2018.  

 

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 
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Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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. Det har varit två workshops i Lindesbergs 

kommun för inhämntande av information från medborgarna. Ett förslag har även 

upprättats för övergång vid plankorsningen.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Återremitterar ärendet till infrastrukturansvarig med följande uppdrag: 

 

o Förbereda en dialog med det kommunala penisonärsrådet och 

rådet för funktionsstöd samt lägga ut information om alternativ till 

plankorsningen på lindesbergs kommuns sociala medier.  

 

o Inkomma med ett underlag med konsekvenser och ekonomiska 

föutsättningar till stängning av planskorsning i Lindesbergs tätort. 

Underlaget samt förslag till beslut ska presenteras för 

tillväxutskottet den 16 januari 2018.  

 

______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Infrastrutkuransvarig  
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TU § 165/17   Dnr: KS 2017/425 

 

Tillväxtförvaltningens budget 2018 VP 2019-2020  

Beslut 

 

Tillväxtutskottet antar budget för tillväxtförvaltningen 2018 VP 2019-2020 

under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till mål och budget 

2018-2020. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade tillväxtförvaltningens budget 2018 VP 2019-2020 

den 28 november 2017. 

 

Anette Persson, controller på ekonomienehten, informerar utskottet om 

budgeten. Budgetramen kommer att ändras med kompensation för höjda 

arbetsgivaravgifter, korrigerade lokalvårdskostnader och 

organisationsförändringar.  

 
För att finansiera ökat anslag för personalkostnader, 1,2 miljonerkronor, komvux , 

1,2 miljonerkronor, har omdisponering av budgetramarna gjorts inom förvaltningen.  

 

Det har skett genom att reducera verksamheterna mark- och exploatering, -0,9 

miljonerkronor, landsbygdsutveckling, -0,9 miljonerkornor, samt 

arbetsmarknadsåtgärder -0,6. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Tillväxtutskottet antar budget för tillväxtförvaltningen 2018 VP 2019-

2020 under förutsättning att kommunfullmäktigeantar förslag till mål och 

budget 2018-2020. 

 

 

______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Ekonomienheten  

 

Meddelas för känndeom:  

Ekonomichef 

Enhetschefer  
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TU § 166/17   Dnr: KS 2017/151 

 

Tillväxtutskottets månadsuppföljning november 2017  

Beslut 

Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och överlämnar 

månadsuppföljningen till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 1 december 2017 med tillväxtutskottets 

månadsuppföljning för november 2017.  

Verksamhetsuppföljning, kötider för SFI och mottagandet av nyanlända, ingår i 

månadsuppföljning på efterfrågan av politiken. I dagsläget har 

utbildningsenheten 80 sökande i kö till sfi. De sökande är 55 personer inom 

etableringen och 25 utanför etableringen. För november månad har Lindesbergs 

kommun tagit emot cirka 25 nyanlända.  

Prognosen för den ekonomiskauppföljningen på helåret är 10,7 miljonerkronor. 

 Den största positiva avvikelsen finns inom mark- och exploatering och det av 

ser försäljning av tomter, även arbetsmarknadsenhten visar en positiv avvikelse 

detta beror på högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.  

De verksamheter som visar en negativ avvikelse på helåret är:  

• Bibliotekverksamhetens underskott beror på ökade kosnader för 

bevakning och förbättring av arbetsmiljön.  

• Museiverksamhetens underskott avser kostnader för flytt av 

museiföremål och inköp av inventarier.  

De investeringsprojekt som finns är bland annat vändplan Guldsmedshyttan, 

Bussangöring Bjökhagaskolan samt elledning Sörlunda.  

Vändplanen kommer att påbörjas under 2018, bussangöring Björkhagaskolan 

kommer inte att användas då det kommer ingå i hyran efter ombyggnationen och 

elledningen kommer slutföras under 2018.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet har tagit del av handlingarna och överlämnar 

månadsuppföljningen till kommunstyrelsen.  
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______ 
 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen  
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TU § 167/17   Dnr: AKK2016/123 

 

Information om Fritidsbanken  

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att tacka för informationen och bjuder in styrgruppen 

till tillväxtutskottet sammanträde den 6 februari för att informera om uppstarten 

av fritidsbanken. 

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 

 

Enhetschef för daglig verksamhet Ethel Andersson tillsammans med 

fritidskonsulent Jonas Andersson och enhetschef för arbetsmarknadsenheten 

Emil Chandorkar informerar utskottet om arbetet med fritidsbanken. Möten med 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

styrgruppen har ägt rum. För nävarande kan kommuninvånarna sjänka material 

vid arenan och vid södra måle. En ny bod har gjorts och står vid södra måle.  

På måndag den 11 december 2017 kommer styrgruppen åka på studiebesök och 

få en utbildning hur man kan arbeta med en fritidsbank. Den 26 januari 2018 ska 

fritidsbanken invigas.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tackar för informationen och bjuder in styrgruppen till tillväxtutskottet 

sammanträde den 6 februari för att informera om uppstarten av 

fritidsbanken.  

 

 

_______ 

 

Meddelas för kännedom:  

Fritidskonsulent 

Enhetschef för daglig verksamhet 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30)  

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 168/17   Dnr: KS 2017/455 

 

Redovisning av extratjänster jan-okt 2017  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Chef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar presenterar Samira 

Mohammed och Ezekiel Akagbobi för utskottet.  Samira arbetar som extratjänst 

på Masugnen där hon bland annat hjälper elever att skriva CV och personligt 

brev. Ezekiel kommer att börja arbeta med extratjänter på 100% år 2018. 

Förtillfället är det 16 platser som ska matchas ut. Totalt är det 21 stycken som är 

anställda via extratjänster.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

 

 

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 169/17   Dnr: KS 2017/456 

 

Redovisning av statistik på in- och utflödet på 

arbetsmarknadsenheten och utbildningsenheten  

Beslut  

Tillväxtutskottet tackar för informationen och bjuder in chefen för 

arbetsmarknadsenheten samt rektor på utildningenheten till tillväxtutskottets 

sammanträde den 16 januari 2018.  

Ärendebeskrivning 

Den 8 november 2017 beslutade tillväxutskottet § 152:  

• 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.  

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar och rektor för 

utbildningsenheten Catrine Pernros inkom den 4 december 2017 med en 

sammanställning på in- och utflödet från respektive enheter.  

Emil Chandorkar, enhetschef på arbetsmarkandsenheten, informerar utskottet om 

sammanställningen. På utbildningsenheten i novemveber är det 11 stycken 

inskrivna deltagare på svenska för invandrare (sfi) och åtta stycken som har 

avslutat sin tid på sfi. 

Arbetsmarknadsenheten har totalt 294 ärenden bland annat är det 43 stycken som 

är ute i arbetsträning, en som är ute i taineejobb, tio stycken på kom i jobb. Det 

är även 199 stycken som, mellan januari till oktober 2017, avslutat sin tid på 

enheten.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

• Tillväxtutskottet tackar för informationen och bjuder in chefen för 

arbetsmarknadsenheten samt rektor på utildningenheten till 

tillväxtutskottets sammanträde den 16 januari 2018. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

______ 

 

Meddlas för kännedom: 

Rektor för utbildningsenheten  

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 170/17   Dnr: KS 2017/428 

 

Höjt aktivitetsbidrag för föreningar år 2018  

Beslut 

Tillväxutskottet beslutar att höja aktivitetsbidraget genom att öka bidraget per 

deltagartillfälle från 7 kronor till 10 kronor per tillfälle, villket innebär en total 

höjning av aktivitetsbidraget med cirka 270 000 kronor per år.  

Ärendebeskrivning 

Storleken av det kommunala aktivitetsbidraget ska motsvara vad 

Tillväxtförvaltningen får i hyresintäkter för idrottsanläggningar. Summan har fram 

till 2017 motsvarat ca 850 000 kronor per år.  

 

Under 2017 har en breddning av hyresintäkterna skett. Bl.a. har hyra införts för 

fotbollsanläggningar och Lindehov ishall.  

 

Hyresintäkten för de nya hyresobjekten uppgår totalt till ca 370 000 kronor. Det 

innefattar hyra för fotbollsanläggningar med ca 260 000 kronor, Lindehov ishall 90 

000 kr och ca 20 000 kronor för styrketräningslokalen i Fellingsbro idrottshall.  

 

I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om de nya taxorna för 

idrottlokaler togs även beslut om att 10 % av hyresintäkterna ska avsättas för inköp 

av material och utrustning till idrottshallar och fotbollanläggningar.  

 

Det kommunala aktivitetsbidraget betalas ut till föreningar i kommunen som 

bedriver verksamhet för barn och ungdomar 3-20 år. Bidrag beräknas på antalet 

sammankomster och deltagartillfällen. Bidraget är i dag 22 kronor per 

sammankomst och 7 kronor per deltagartillfälle. Antalet sammankomster och 

deltagartillfällen per år är ca 10 000 sammankomster och 90 0000 deltagartillfällen. 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 23 november 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Att höja aktivitetsbidraget genom att öka bidraget per deltagartillfälle 

från 7 kronor till 10 kronor per tillfälle, villket innebär en total höjning av 

aktivitetsbidraget med cirka 270 000 kronor per år.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

______ 

Meddelas för åtgärd:  

Fritidskonsulent 

 
Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 171/17   Dnr: KS 2017/429 

 

Hyresavtal med Fellingsbro Kraftsportklubb år 2018 

Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att godkänna förslag till hyresavtal daterat den 23 

november 2017.  

Ärendebeskrivning 

 
Fellingsbro Kraftsportklubb har under en lång tid kostnadsfritt fått nyttja en 

permanent lokal i idrottshallen i Fellingsbro. Eftersom lokalen ligger på ett 

skolområde har föreningen begränsad tillgång till lokalen.  

 

Föreningen har cirka 100 medlemmar i åldern 15-80 år som regelbundet tränar i 

lokalen. Föreningen är en ren motionsförening som inte bedriver någon 

tävlingsverksamhet 

Fritidskonsulent inkom den 23 november 2017 med en tjäsnteskrivelse med en 

bilaga, hyresavtal för Fellingsbro Kraftsportklubb.  

Förvaltningens förslag till beslut  

 
 Förvaltningen föreslår tillväxutskottet beslutar: 

  

• Att godkänna föreslaget till hyresavtalet.  
 

 

 

______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Fritidskonsulent  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 172/17  

 

Redovisning av integrationsbidrag till föreningslivet år 2016 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Den 27 april 2016 § 78 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för 

integrationsbidrag enligt kommunchefens förslag daterat den 31 mars 2016.  

 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 29 novmeber 2017 med en 

sammanställning av integrationsbidrag till föreningslivet år 2016. Totalt har 

cirka 2 miljoner betalats ut till föreningar i Lindesbergs kommun för att främja 

integrationsarbetet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 

• Tackar för informationen.  

 

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 173/17   Dnr: AKK2016/278 

 

Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen.    

Ärendebeskrivning 

Susanne Karlsson (C) inkom den 30 oktober 2015 med en motion om 

kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. Karlsson anser att kulturen är 

viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och 

besökare. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016: 

 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram en likadan 

projektplan som för framtagande av fritidspolitiskt program, daterad den 

19 februari 2016, att arbeta utifrån. 

• Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utse en projektledare och tillsätta 

en arbetsgrupp för att arbeta fram ett kulturpolitiskt program.  

• Tillväxtutskottet ger beredningen för kultur- och fritidsfrågor i uppdrag 

att ta fram politiska mål och visioner inom varje delområde, som inte 

framgår av andra kommunalt satta mål eller visioner, för ett 

kulturpolitiskt program, samt att förankra programmet politiskt. Arbetet 

ska ske i samverkan med arbetsgruppen för tjänstemän.  

• Delredovisning ska ske till tillväxtutskottet i september 2016.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj år 2016 att motionen besvaras med 

tillväxtutskottets beslut daterat den 2 mars 2016. Arbetet med att ta fram 

kulturpolitiskt program påbörjas under våren 2016. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 9 maj 2017 § 81 att utkast ska redovisas för 

utskottet  den 5 september 2017.  

 

Den 29 novmeber 2017 inkom beredningsledare för beredningen kultur- och 

fritidsfrågor Christer Pilblad med ett utkast på det kulturpolitiska programmet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tackar för informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

_____ 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 174/17   Dnr: AKK2016/338 

 

Lägesrapport om bryggprogrammet i Lindesberg kommun 

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och bjuder in 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen till tillväxtutskottets sammantäde 

den 16 januari för att presentera tidplan för det fortsatta arbetet samt information 

om framtida dialog.  

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.  

 

Den 5 september 2017 § 121 beslutade tillväxtutskottet att uppdra till 

tillväxtförvaltingen att arbeta vidare med programmet samt förtydliga att 

programmet är ett framtidsperspektiv och en vision.  

 

Fysisk planerare Frida Nilsson tillsammans med Isabella Lohse, enhetschef på 

stadsarkitektkontoret, informerar utskottet om arbetet med bryggprogrammet.  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

• Tillväxtutskottet tackar för informationen och bjuder in 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen till tillväxtutskottets 

sammantäde den 16 januari för att presentera tidplan för det fortsatta 

arbetet samt information om framtida dialog.  

 

 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Fysisk planerare 

Enhetschef på stadsarkitektkontoret 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 175/17   Dnr: KS 2017/426 

 

Planbesked Dalkarlshyttan 1:1 med flera i Lindesbergs kommun  

Beslut 

Tillväxtutskottet antar yttrandet från näringslivsutvecklaren daterat den 29 

november 2017 som sitt och ställer sig potisiva till planbeskedet och överlämnar 

det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.   

Ärendebeskrivning 

 

Den 28 november 2017 inkom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen med 

en begäran om yttrande gällande ansökan om planbesked för Dalkarshyttan 1:1 

m.fl. i Lindesbergs kommun.  

 

Näringslivsutvecklare inkom den 29 november 2017 med en tjänsteskrivelse med 

yttrande om planbeskedet.  

 

Näringslivsenheten anser, såsom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, att 

en ny detaljplan över området ska tas fram. I samband med planeringen bör man 

även se över möjligheterna att sammanlägga och utöka området för samtidig 

planläggning 

Förvaltningens förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Näringslivsutvecklarens tjänseskrivelse daterat den 29 november utgör 

kommunens yttrande i ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

• Tillväxtutskottet antar yttrandet från näringslivsutvecklaren daterat den 

29 november 2017 som sitt och ställer sig potisiva till planbeskedet och 

överlämnar det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.   

 

________ 

 

Meddelas för åtgärd:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 
Meddelas för kännedom:  
Näringslivsutvecklare 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 176/17   Dnr: KS 2017/260 

 

Lägesrapport arkitekttävling Flugparken  

Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger juryn i uppdrag att återkomma 

med en återrapport om hur arbetet har gått till tillväxtutskottets sammanträdet 

den 16 januari 2018.  

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, 

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

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. Under November månad har en annons varit ute om 

arkitekttävlingen. Juryn har gått igenom förslag som inkommit, av dessa har tre 

valts ut. Arbete pågår med att välja ut vinnaren. Presentation av vinnande förslag 

kommer att göras under januari 2018.   
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

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 

tillväxtutskottets sammanträdet den 16 januari 2018.  

 

 

_______ 
 

 

Meddels för åtgärd: 

Kristine Andersson (S) 

Daniel Andersson (S)  

Inger Griberg  (MP)  

 
Meddelas för kännedom: 

Upphandlingsansvarig  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-12-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 177/17 

 

Meddelanden 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Christer Lenke 

 

2017-11-07 Samhällsbyggnadsnämnden § 163 Ändring av detaljplan 

för del av Dalkarlshyttan 2:1.  

Dnr AKK2015/496 

  

 

Anette.M Persson 

 

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

sammanträde den 19 september 2017 - Uppföljning av 

internkontroll januari-juni 2017 för alla nämnder. 

 Dnr KS 2017/318 

  

 

2017-12-07 Kostnad inom kollektivtrafiken för Lindesbergs 

kommun.   

  

 

 

 

______ 

 

 


