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Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 11:50-12:00 

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 
John Omoomian (S), ersättare som ej tjänstgör 
Ulf Axelsson (V), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten onsdag den 19 juni 2019 
 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
58 - 58 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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§58/19 Utställning av tillägg till Översiktsplan för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
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TU §58/19   Dnr: AKK2016/433 
 
Utställning av tillägg till Översiktsplan för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att tillägg till översiktsplan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen skickas ut på 
utställning. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en 
aktuell översiktsplan där bl.a. områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen framgår. 
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog den 29 november 
2016 beslut om att ta fram en ny översiktsplan, med områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

 
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

 
LIS-planen visar kommunens önskan om en framtida 
användning av strandområden. Samtidigt ger den ett långsiktigt 
skydd av strand och vattenområden där frilufts- och 
naturområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en 
vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.  

 
Innan LIS-planen går ut på samråd behövs en 
miljökonsekvensbeskrivning.  

 
Förslag till tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen för Lindesberg kommun var ute på samråd 
under perioden 1 april 2019 – 31 maj 2019. Kristina Grape 
redogör för de yttranden som inkommit på tillväxtutskottet 
sammanträden den 4 juni 2019.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
beslutar att tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen skickas ut på utställning. 

 

_____ 

 


