
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-06-04  

 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-14:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Nafih Mawlod (S) §51–57 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) §50–57 
Jan Hansson (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Nafih Mawlod (S) §48–50, 54–57 
Markus Lundin (KD) för Pär-Ove Lindqvist (M) §48–49 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef 
Anette Persson, controller 
Emil Chandorkar, enhetschef 
Kristina Grape, planeringsarkitekt Klara arkitekter 
Isabella Lohse, enhetschef 
John Omoomian (S), ersättare som ej tjänstgör §51–53 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör §50–57 
Ulf Axelsson (V), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg, ersättare som ej tjänstgör §48–50, 54–57  
 

Utses att 

justera 
Jonas Kleber (C) med Jan Hansson (M) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten onsdag den 12 juni 2019 kl. 15.00 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 
 
 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
48 - 57 

 
Ordförande 
 
 
 
Ordförande  

 
_______________________________________________ §48–53 
Irja Gustavsson 
 
 
_______________________________________________ §54–57 

 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Justerare 
 

Jonas Kleber 
 
 
 
_______________________________________________ §48–53 
Jonas Kleber  
 
 
 
_______________________________________________ §54–57 
Jan Hansson 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-06-04 

Anslaget sätts upp 2019-06-14   Anslaget tas ned  2019-07-06   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§48/19 Statlig medfinansiering gång- och cykelväg GC-väg 

Siggebohyttevägen i Lindesberg och vändplan i 
Guldsmedshyttan 

  
§49/19 Framtiden för fritidsbanken i Lindesberg 
  
§50/19 Besöksnäring och turismen 
  
§51/19 Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum 2019 
  
§52/19 Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour 2019 
  
§53/19 Tillägg till översiktsplanen områden för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen, LIS-områden 
  
§54/19 Ansökan om iståndsättningsbidrag 2019 för ombyggnation av 

bro över Skedviån Fellingsbro Östra Samfällighetsförening 
  
§55/19 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 
  
§56/19 Information från SBB 
  
§57/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §48/19   Dnr: KS 2019/65 
 
Statlig medfinansiering gång- och cykelväg GC-väg 

Siggebohyttevägen i Lindesberg och vändplan i 

Guldsmedshyttan 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att beslut om medfinansiering gång- 
och cykelväg Siggebohyttevägen och vändplan Guldsmedshyttan 
hänskjuts till budgetprocessen, med reservation för att det 
eventuellt finns utrymme för ytterligare investeringar gällande 
Guldsmedshyttan. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Trafikverket har inkommit med beslut om medfinansiering på 
investeringsprojekten gång- och cykelväg Siggebohyttevägen 
och vändplan Guldsmedshyttan.   
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
beslutar att beslut om medfinansiering gång- och cykelväg 
Siggebohyttevägen och vändplan Guldsmedshyttan hänskjuts till 
budgetprocessen, med reservation för att det eventuellt finns 
utrymme för ytterligare investeringar gällande 
Guldsmedshyttan. 

_____ 

 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §49/19   Dnr: KS 2019/176 
 
Framtiden för fritidsbanken i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen 
 

Ärendebeskrivning 

 

Representanter från Fritidsbanken redovisar det löpande 
arbetet och statistik samt representant nationellt kommer 
berätta vidare om Fritidsbankens framtidsplaner. 
 
Förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen 

_____ 

 

För kännedom: 

Socialchef samt verksamhetschef funktionsstöd 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §50/19   Dnr: KS 2019/181 
 
Besöksnäring och turismen 
 

Beslut 

 

Tillväxtförvaltningen tackar för informationen om Lindesbergs 
kommuns arbete med besöksnäringen och turism. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Besöks och turismnäringen är en av våra snabbast växande 
näringar. Tillvätverket uppskattar näringen till den snabbast 
växande näringen i Sverige. Det talas om en ny basnäring. 
Besöksnäringens företag expanderar och skjuter till sökbara 
medel via statliga myndigheter.  
 
Även engagemanget hos företagarna är stort och 
besöksnäringsföretagen växer i antal, nationellt men även lokalt 
i Lindesbergs kommun.  
 
Med den bakgrunden vill tillväxförvaltningen presentera det 
arbete som Lindesbergs kommun gör inom området besöks och 
turismnäringen för tillväxtutskottet.  
 
Förslag till beslut  

 
Tillväxtförvaltningen tackar för informationen om Lindesbergs 
kommuns arbete med besöksnäringen och turism. 

 

_____ 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §51/19   Dnr: KS 2019/144 
 
Bidragsansökan för Frövifors pappersbruksmuseum 

2019 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

• Bevilja bidrag med 150 000 kr.  
• Framtidens bidragsansökningar ska diskuteras under 

oktober 2019. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Frövifors pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan 
en stiftelse där en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent 
formellt kan inte Frövifors pappersbruksmuseum få 
föreningsbidrag. 
 
Frövifors pappersbruksmuseum söker 286 000 kr i bidrag vilket 
motsvarar bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro. 
 
Tillväxtutskottet återremitterade ärendet den 7 maj 2019 för att 
få ta del av det ekonomiska underlaget samt få information kring 
vilka verksamheter som bedrivs. Museichefen bjuds in till 
tillväxtutskottets sammanträde den 4 juni 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 
• Bevilja bidrag med 150 000 kr.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S), Jonas Kleber (C) och Pär-Ove Lindqvist (M) 
föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag. 
 
Irja Gustavsson (S) föreslår tillägg till förvaltningens förslag att 
framtidens bidragsansökningar ska diskuteras under oktober 
2019. 
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Tillväxtutskottet 
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Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag 
mot Jari Mehtäläinen (SD) förslag till avslag och finner att 
tillväxtutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
 
För kännedom 

Frövifors pappersbruksmuseum 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §52/19   Dnr: KS 2019/141 
 
Bidragsansökan från Bergslagens Brottsofferjour 

2019 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beviljar bidrag på 4 kr per invånare. 
 
Tillväxtutskottet uppdrar åt förvaltningschef att titta på ett 
samarbetsavtal inför 2020, som ska presenteras för 
tillväxtutskottet på sammanträdet i oktober 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Bergslagens Brottsofferjour är en ideell organisation som 
arbetar med att ge vägledning, stöd, och praktisk hjälp till 
brottsutsatta, vittnen, anhöriga till brottsutsatta, samt anhöriga 
till gärningsmannen. Bergslagens Brottsofferjour är verksamma 
hela Örebro län. 
 
Bergslagens Brottsofferjour söker 6 kr per innevånare i 
Lindesbergs kommun i bidrag för 2019. 
 
Se bifogad ansökan.  
 
Tillväxtutskottet återremitterade ärendet den 7 maj 2019 för att 
få en förklaring till varför summan per invånare är högre än för 
andra kommuner. Representant från Bergslagens 
Brottsofferjour bjuds in till tillväxtutskottets sammanträde den 
4 juni 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar  
 
• Bevilja ansökan med 140 000 kr.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
beviljar bidrag på 4 kr per invånare. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar åt förvaltningschef att titta på ett samarbetsavtal inför 
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2020, som ska presenteras för tillväxtutskottet på 
sammanträdet i oktober 2019. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustavsson 
(S) förslag på 4 kr per invånare och finner att tillväxtutskottet 
beslutar enligt Irja Gustavsson (S) förslag. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
 
För kännedom 

Bergslagens Brottsofferjour 
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Tillväxtutskottet 

 
2019-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §53/19   Dnr: AKK2016/433 
 
Tillägg till översiktsplanen områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-

områden 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar om att ha en sittning med 
länsstyrelsen.  
 
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 om att ha en sittning med Länsstyrelsen. 

_____ 
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TU §54/19   Dnr: KS 2018/163 
 
Ansökan om iståndsättningsbidrag 2019 för 

ombyggnation av bro över Skedviån Fellingsbro Östra 

Samfällighetsförening 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar bevilja Fellingsbro Östra 
Samfällighetsförening väg 28195 iståndsättningsbidrag om 
450 456 kronor uppdelat på två år, 225 228 kronor 2019 samt 
225 228 kronor 2020, som delfinansiering för byggande av ny 
bro längs med samfällighetens vägsträckning. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Från Fellingsbro Östra Samfällighetsförening, enskild väg 
28 195, har till kommunen inkommit med ansökan om 
iståndsättningsbidrag för att åtgärda en bro som av Trafikverket 
bedömts ej hålla för den trafik som passerar densamma. 
 
Det gäller förutom privatpersoner och lantbrukets transporter 
även kommunal service, räddningstjänst med flera. Föreningen 
har sammanlagt 20920 m väg. 
 
Anläggandet av en ny bro är uppdelat i två delar, dels en 
projekteringsdel som genomfördes under år 2018 vilket erhöll 
iståndsättningsbidrag om 115 679 kronor samt 
iståndsättningsbidrag för ÄTA-åtgärder inom ramen för 
projekteringen på 27 260 kronor, och dels en byggnationsdel 
som beräknas genomföras under år 2019. 
 
Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från 
Trafikverket för erhållande av bidrag för den andra delen, 
byggande av ny bro. 
 
Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden 
för byggnationen, som är 1 916 838 kronor. Trafikverkets bidrag 
blir 1 341 786 kronor. 
 
Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 
iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden mellan 
den beräknade totalkostnaden för byggnation och Trafikverkets 
bidrag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

I enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna 
kan kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas med upp till 
23,5% av totalkostnaden för en åtgärd på enskilt vägnät. I det 
här aktuella fallet skulle det maximalt röra sig om 450 456 
kronor. 

 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottet beslutar bevilja Fellingsbro Östra 
Samfällighetsförening väg 28195 iståndsättningsbidrag om 
450 456 kronor uppdelat på två år, 225 228 kronor 2019 samt 
225 228 kronor 2020, som delfinansiering för byggande av ny 
bro längs med samfällighetens vägsträckning. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår 
bifall till förvaltningens förslag. 

_____ 

 

För åtgärd: 

Fellingsbro Östra Samfällighetsförening 
Ekonomienheten 

 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §55/19   Dnr: KS 2019/180 
 

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

1. Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i 
Lindesbergs kommun.  

2. I samband med att riktlinje för markanvisning och 
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för 
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS 
§83 2015) 

3. Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja 
arbetet med värdering av kommunens mark. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har 
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen. 
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med 
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata 
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas 
utformning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

1. anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i 
Lindesbergs kommun.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillväxtutskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i samband 
med att riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal antas 
så upphör tidigare riktlinje för markanvisning (KS §84 2015) 
och exploateringsavtal (KS §83 2015) 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillväxtutskottet uppdra till 
förvaltningschef att påbörja arbetet med värdering av 
kommunens mark. 
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Beslutsgång 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om tillväxtutskottet kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Jonas 
Kleber (C) tilläggsförslag om att i samband med att riktlinje för 
markanvisning och exploateringsavtal antas så upphör tidigare 
riktlinje för markanvisning (KS §84 2015) och 
exploateringsavtal (KS §83 2015) och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Jonas 
Kleber (C) tilläggsförslag om att uppdra till förvaltningschef att 
påbörja arbetet med värdering av kommunens mark. 

_____ 

 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Tillväxtförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör 
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TU §56/19   Dnr:  
 
Information från SBB 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef Isabella Lohse informerar tillväxtutskottet om 
pågående detaljplaner och var i processen de befinner sig. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet ska 
tacka för informationen.  

_____ 
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TU §57/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2019-05-06 Redovisning av Extratjänster april 2019 
Dnr KS 2019/80 

  

 
2019-05-06 Redovisning av statistik på in- och utflödet 
på arbetsmarknadsenheten AME april 2019 Dnr KS 
2019/81 

  

 
 
2019-04-12 Yttrande över planbesked för detaljplan för 
verksamhetsområdet i Stråssa gruva Kårberget 2:20 Dnr 
KS 2019/124 

  

 

 

 
 


