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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-04-02  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:00 

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
Inger Griberg (MP) för Jan Hansson (M) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Sofie Sälle, ekonom §28 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef §28–31 
Bram Corthals, VA-ingenjör §28–29 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare §31 
Kristina Öster, kulturchef §31–32 
Björn Nettelbladt, planarkitekt §33 
John Omoomian (S, ersättare som ej tjänstgör 
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör 
Amanda Funk (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

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

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten måndag den 8 april 2019 kl. 15.00 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
28 - 33 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nafih Mawlod 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-04-02 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Tillväxtutskottet 

 
2019-04-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§28/19 Uppföljning och analys mars 2019 för tillväxtutskottet 
  
§29/19 Utveckling av Flugparken 
  
§30/19 Uppförande av nytt industriområde, Heden 1:11 med flera i 

Frövi 
  
§31/19 Samverkansprojekt handelsutveckling  
  
§32/19 Tillväxtförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde 
  
§33/19 Information pågående planprojekt från SBB 
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TU §28/19   Dnr: KS 2019/116 
 
Uppföljning och analys mars 2019 för 

tillväxtutskottet 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Sofie Sälle från ekonomienheten redovisar det ekonomiska 
utfallet fram till sista mars 2019.  
 
Prognosen för året är en budget i balans. 
 

_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §29/19   Dnr: KS 2017/260 
 
Utveckling av Flugparken 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

1. byggstart för ombyggnationen av flugparken förskjuts till 
efter Lindemarken 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Den ursprungliga uppskattade byggstarten har tidigare satts till 
månadsskiftet mars/april 2019.  

 
Byggstart för entreprenör när det gäller beläggningsarbeten kan 
tidigast äga rum kring månadsskiftet april/maj 2019. 
Entreprenör har uppskattad byggtid till ca 8 veckor, vilket 
betyder färdig beläggning i slutet av juni. Anledningarna till en 
försenad byggstart grundas i:  

 
• Försenade bygghandlingarna från konsult. Att konsult inte 

haft några krav på att kunna tillhandahålla VA-planer, 
elplaner och byggritningar på fontän och soldäck.  

 
• Det vinnande förslaget från konsult behövde inte ta hänsyn 

till budgeten för genomförandet. Kalkyler behöver av den 
anledningen tydliggöras för att säkra budget.  

 
                       Fördelar med en senarelagd byggstart i augusti/september  

 
• Kringliggande verksamhetsutövare önskar inte ha en 

byggarbetsplats under sommarmånaderna.  
• Förberedelserna för projektet blir färdiga och kalkylen blir 

säkrare.  
• Byggtiden begränsas inte av en kommande turistsäsong.  
• Planteringar av träd och gräs mm är lämpligare under 

hösten.  
• Trafikverkets ombyggnation av järnväg vid Bangatan under 

sommaren kommer påverka centrala delar av Lindesbergs 
tätorts trafiksituation. Detta faktum talar för att senarelägga 
ombyggnationen av flugparken.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottet beslutar 
 
1. byggstart för ombyggnationen av flugparken förskjuts till 

augusti/september 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att byggstart för 
ombyggnationen av flugparken förskjuts till efter Lindemarken 
2019. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns.  

_____ 

 

För åtgärd:  

Förvaltningschef tillväxtförvaltningen  
Näringslivschef tillväxtförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §30/19   Dnr: AKK2015/403 
 
Uppförande av nytt industriområde, Heden 1:11 med 

flera i Frövi 
 

Beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nulägesbeskrivning från näringslivsenheten och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om utvecklingen vid 
Frövi verksamhetsområde utifrån uppdrag från tillväxtutskottet 
2018-06-12.  
 
• Återkoppling från studiebesök i Katrineholm  
• Återkoppling om pågående arbetet med detaljplan  
• Återkoppling om utredningar  
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottet beslutar 
 
1. Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 

 

För kännedom:  

Näringslivsenheten  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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2019-04-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §31/19   Dnr: KS 2019/78 
 
Samverkansprojekt handelsutveckling  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för information. Återrapport ska ske vid 
tillväxtutskottets sammanträde i november 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en projektplan 
för arbetet med den gemensamma strategiska utvecklingen för 
Norra stadskärnan och Handelsplatsen för att långsiktigt främja 
Lindesberg som etableringsort och mötesplats. 
 
Tillväxtförvaltningen delger tillväxtskottet information om 
projektplan för utveckling av centrum vid sammanträdet den 2 
april 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 
tacka för informationen och att återrapport ska ske vid 
tillväxtutskottets sammanträde i november 2019. 

_____ 

 

För kännedom 

Tillväxtförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §32/19   Dnr: KS 2018/273 
 
Tillväxtförvaltningens arbete med finskt 

förvaltningsområde 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottets beslutar: 
 

1. Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 

2. Förvaltningens svar överlämnas till utskottet för stöd och 
strategi. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun är finskt förvaltningsområde. Enligt beslut 
i utskottet för stöd och strategi ska berörda förvaltningar 
rapportera hur de uppfyller lagstiftarens krav på stöd och 
service på finska till utskottet för stöd och strategi. 
 
Kulturenheten arbetar strukturerat med den finska minoritetens 
behov och rättigheter. Detta sker bland annat genom ett 
kontinuerligt samarbete med samordnaren för finskt 
förvaltningsområde. En medarbetare på kulturenheten ingår i 
det nyupprättade nätverket för nationella minoritetsspråk i 
Region Örebro län. Exempel på arrangemang och samarbeten 
genom åren är föredrag, konserter, utdelning av litteratur på 
finska till barn som finansierats av regionen, bokcirklar, 
etnologisk dokumentation av Sverigefinskor i Nyberget och 
utställningar. Varje år genomförs en finsk kulturvecka.  
På biblioteken finns medier på finska. Personer ur gruppen har 
också möjlighet att påverka bibliotekens inköp då det gäller 
medier på finska. 
 
Arbetsmarknadsenheten lägger stor vikt vid information på 
finska i sina verksamheter. Medborgarservice bemannas en gång 
i veckan av samordnaren för finskt förvaltningsområde. Enheten 
arbetar också med arrangemang riktade mot deltagare och 
uppmärksammar olika finska traditioner.  
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget uppfylls genom det 
strukturerade arbetssättet och de olika aktiviteterna samtidigt 
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som det finns viss utvecklingspotential då det gäller arbetet med 
nationella minoriteter. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottets beslutar: 

 
2. Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 
3. Förvaltningens svar överlämnas till utskottet för stöd och 

strategi. 

_____ 

 

För kännedom 

Utskottet för stöd och strategi 
Samordnare finskt förvaltningsområde 
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TU §33/19   Dnr:  
 
Information pågående planprojekt från SBB 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Planarkitekt Björn Nettelbladt informerar tillväxtutskottet om 
pågående detaljplaner och var i processen de befinner sig. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 
tacka för informationen. 

 

_____ 

 

 

 
 


