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 Sammanträdesdatum 

Tillväxtutskottet 

 
2020-08-18 

 

 

 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-10:05 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Sofie Sälle, ekonom 
Charlotte Lindström, infrastrukturansvarig § 38 
Kjell Jansson, fysisk planerare §39 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att justera Nafih Mawlod (S) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten fredag den 21 augusti 2020 kl. 13.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
38 - 42 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nafih Mawlod 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-08-18 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§38/20 Inspel till ny Länstransportplan för år 2022–2033 
  
§39/20 Planbesked för nybyggnation på Skottbackarna 1:1 
  
§40/20 Verkställande av ramminskning 2020 för tillväxtförvaltningen 

- återrapport 
  
§41/20 Delegationsärende 
  
§42/20 Meddelanden 
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§38/20   Dnr: KS 2020/102 

 

Inspel till ny Länstransportplan för år 2022–2033 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Om inspel till ny Länstransportplan för planperioden 2022–2033, i 
enlighet med bifogat underlag. 

Inspelet kompletteras med en skrivelse angående tågstopp i Vedevåg 
innan kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2020 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro Län har efterfrågat kommunernas inspel till ny 
Länstransportplan för planperioden 2022–2033. Regionen har i 
samband med sin förfrågan lämnat en svarsmall i vilken inspel ska 
lämnas. Svar ska lämnas senast den 15 september 2020. 

Lindesbergs kommun har i samråd med övriga kommuner i norr 
(Nora, Hällefors och Ljusnarsberg) kommit överens om att lämna ett 
gemensamt inspel. Syftet är att ge större tyngd åt de 
infrastrukturbehov som kommunerna gemensamt ser i den norra 
länsdelen. Infrastrukturansvarig i Lindesberg har samordnat 
yttrandet. Politisk förankring sker i respektive kommun. 

Förfrågan om inspel är ett första steg i Regionens revidering av 
Länstransportplanen och kommunerna kommer få en formell remiss 
när ett planförslag finns framme. 

Tillväxtutskottet föreslås bereda ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen den 25 augusti. 

Innehåll i yttrande 

Aktuellt yttrande fokuserar på den infrastruktur med störst betydelse 
för arbets- och studiependling, kompetensförsörjning och 
samhällsutvecklingen i stort. RV 50 och järnvägen hanteras inte då 
dessa utgör stamvägnät och endast kan hanteras i den Nationella 
transportplan
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Huvuddelen av de beskrivna infrastrukturobjekten finns redan 
upptagna i nuvarande länstransportplan, men har i olika grad 
aktualiserats under nuvarande planperiod. Flertalet av 
Lindesbergs behov har inte aktualiserats alls. Yttrandet innebär i 
stort att de sedan tidigare föreslagna objekten vidhålls med 
förtydliganden och prioriteringar i syfte att underlätta ett 
verkställande. Förtydliganden och prioriteringar har gjorts med 
stöd i de redan framtagna Åtgärdsvalsstudierna. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Om inspel till ny Länstransportplan för planperioden 2022–

2033, i enlighet med bifogat underlag. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att inspelet kompletteras 
med en skrivelse angående tågstopp i Vedevåg innan 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2020.   
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
Infrastrukturansvarig 
 
För kännedom: 

Infrastrukturansvarig 
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§39/20   Dnr: KS 2020/167 

 

Planbesked för nybyggnation på Skottbackarna 1:1 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet föreslår Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen:  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 2 och 5 § samt med 
hänvisning till nedanstående omständigheter meddela negativt 
planbesked för upprättande av ny detaljplan för Skottbackarna 
1:1 i Lindesbergs kommun, enligt ansökan. 

Lindesbergs kommun avser inte att påbörja detaljplaneläggning 
enligt ansökan 

Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Lindesbergs 
Fastigheter AB inkommit en begäran om planbesked för en ny 
detaljplan.  

Sökande prövar möjligheten att planlägga för bostadsändamål.  

Området är beläget utmed Örebrovägen. 

Den del av fastigheten Skottbackarna 1:1 som begäran om 
planbesked omfattas av ägs av Lindesbergs kommun. Området 
som inte är detaljplanelagt har viktiga allmänna värden och 
funktioner då den dels består av ett grönområde samt möjlighet 
för tillfällig parkering, rastplats och platsinformation för 
Lindesbergs tätort. Platsen utgör således en viktig del av 
Lindesbergs entré med sjöutsikt. Vidare ges allmänheten 
tillträde till bland annat strandlinje vid vatten då området inte är 
privatiserat. 

För att en planläggning för bostadsändamål skulle kunna vara 
möjlig behöver strandskyddet som gäller 100 m från 
strandkanten först upphävas. För särskilda skäl att i detaljplan 
upphäva strandskyddet så kan skälen i 7 kap. 18 c–d § 
miljöbalken åberopas. För att kunna gå vidare med ett av skälen 
för upphävande av strandskyddet i en detaljplan behöver 
emellertid allmänheten kunna passera mellan strandlinjen och 
de planerade byggnaderna då det är möjligt. Avsikten med den 
fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses 
inom denna del av stranden även om området bebyggs. Praxis 
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innebär att bredden på den fria passagen behöver vara runt 30 
meter från varje strandkant vilket betyder att inget område i 
praktiken blir kvar för att uppföra radhus med tillhörande 
tomter. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen:  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 2 och 5 § samt med 
hänvisning till nedanstående omständigheter meddela negativt 
planbesked för upprättande av ny detaljplan för Skottbackarna 
1:1 i Lindesbergs kommun, enligt ansökan. 
 
Lindesbergs kommun avser inte att påbörja detaljplaneläggning 
enligt ansökan 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

För kännedom: 

Lindesbergs fastigheter AB 
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§40/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Verkställande av ramminskning 2020 för 

tillväxtförvaltningen - återrapport 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att redovisa 
alternativ till café vid Masugnen vid tillväxtutskottets 
sammanträde i september 2020. Övriga delar av redovisningen 
läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2019 om 
minskade ramar för tillväxtförvaltningens verksamhetsområden 
enligt följande fördelning: 

Arbetsmarknadsenheten 1,0 
Utbildningsenheten 1,0  
Kulturenheten 1,0  
Näringslivsenheten 2,0  
Summa 5,0 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2020 (KS §37/20) att 
anta åtgärder för verkställande av ramminskning 2020. 
Förvaltningschef Magnus Sjöberg informerar tillväxtutskottet 
om det fortsatta arbetet enligt antagna åtgärder. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att: 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att redovisa 
alternativ till café vid Masugnen vid tillväxtutskottets 
sammanträde i september 2020. Övriga delar av redovisningen 
läggs till handlingarna.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag eller Irja Gustavsson (S) förslag och finner 
att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja Gustafssons (S) förslag.  
_____ 

 
För åtgärd: 

Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
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TU §41/20 

 

Delegationsärende 
 

Beslut 

 

Delegationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2020-05-27 Uppdragsbeskrivning planprocess tidplan 
kvarteret Ängen Bromsen Fotbollsgatan m fl S-2018-377 
Dnr KS 2018/144 
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TU §42/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2020-08-13 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME juli 2020 Dnr KS 2020/58 

  

 

 

 

 


