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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-02-09  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-09 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Tillväxtförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-11:35 

Beslutande: Magnus Storm (C), ordförande 
Sofie Krantz (S), vice ordförande 
Nafih Mawlod (S) 
Josefin Hellström (S) 
Hans Finckh (V) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Rickard Jirvelius (SD) 
 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

 
 
 

Övriga Deltagare: Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Ove Magnusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Linda Svahn (S), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Markus Lundin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Inge Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses Att Justera: Hans Finckh (V) med Rickard Jirvelius (SD) som ersättare 
 

Justeringens Plats 
Och Tid: 

Kanslienheten den 15 februari 2021 kl. 11.00 
 

 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
6 - 12 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Hans Finckh 

2021-03-092021-02-15
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§6/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§7/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§8/21 Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för 

arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun 
  
§9/21 Information om utredning av ansvaret för kommunens 

turismverksamhet och besöksnäring 
  
§10/21 Modell för breddad rekrytering 
  
§11/21 Delegationsärenden 
  
§12/21 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §6/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

_______ 
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TN §7/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 

Beslut 

Under sammanträdet väcktes ingen fråga av tillväxtnämndens 
ledamöter.   

_______ 
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TN §8/21   Dnr: TN 2021/3 
 
Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för 
arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 
Tillväxtutskottet beslutade den 6 oktober 2020 att uppdra 
till förvaltningschef att ta fram projektdirektiv för arbetet 
med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun. 

Projektdirektivet ska redovisas för tillväxtnämnden 
löpande under första kvartalet 2021 för att kunna antas i 
maj 2021. 

Förvaltningschefen har tillsatt en projektledare samt en 
arbetsgrupp som har påbörjat arbetet.  

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

  _______ 
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TN §9/21   Dnr: TN 2021/4 
 
Information om utredning av ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att 
uppdra till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för 
kommunens turismverksamhet och besöksnäring. 

Delrapport ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021. 

Förvaltningschefen har utsett projektledare samt en 
arbetsgrupp som kommer påbörja arbetet i januari 2021. 

Arbetet kommer att redovisas för tillväxtnämnden löpande 
under första kvartalet 2021 innan delrapport till 
kommunstyrelsen i juni 2021. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

  _______ 
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TN §10/21   Dnr: TN 2021/10 
 
Modell för breddad rekrytering 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar  

• Ge tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en modell 
som möjliggör att ge de människor som står längst från 
arbetsmarknaden en anställning inom kommunen.  

• Modellen ska redovisas för tillväxtnämnden i maj 2021. 

Ärendebeskrivning 

Idag står ofta människor med intellektuella funktionsvariationer 
och äldre arbetslösa utanför arbetslivet. Både den enskilde och 
samhället skulle tjäna ekonomiskt och socialt om de hade ett 
arbete att gå till. De flesta av oss har en arbetsförmåga och vill 
bidra. 

Redan idag genomförs en rad insatser där man varvar arbete 
med kompetenshöjning (resursjobb) som visat sig varit 
framgångsrikt. Dock lämnar dessa insatser vissa fortfarande 
utanför.  

I ett försök att få fler personer med olika funktionsvariationer 
samt äldre långtidsarbetslösa vill Socialdemokraterna och 
Centerpartiet i Lindesberg att en modell tas fram där man ser 
över möjligheterna hur detta kan genomföras. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden beslutar  

• Ge tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en modell 
som möjliggör att ge de människor som står längst från 
arbetsmarknaden en anställning inom kommunen.  

• Modellen ska redovisas för tillväxtnämnden i maj 2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD), Hans Finckh (V), Conny Ärlerud (M) och 
Jan Hansson (M) föreslår bifall till förslag till beslut. 
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_______ 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
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TN §11/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 

11.01.2021 Överenskommelse om samverkan om 
tjänster för samhällsorientering för nyanlända i Örebro 
län Dnr TN 2021/7 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §12/21 
 
Meddelanden 

Beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Tillväxtnämnden beslutar att arbetsmarknadsenheten ska 
komma till tillväxtnämnden våren 2021 och informera om vad 
statistiken in- och utflöde innebär. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 

 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME oktober 2020 Dnr KS 
2020/58 

  

 
 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME 2020 Dnr KS 2020/58 

  

 
Förslag till beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 
Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att arbetsmarknadsenheten ska 
komma till tillväxtnämnden våren 2021 och informera om vad 
statistiken in- och utflöde innebär. 
Beslutsgång 

Ordförande Magnus Storm (C) frågar om tillväxtnämnden kan 
besluta enligt Jari Mehtäläinens (SD) tilläggsförslag om att 
arbetsmarknadsenheten ska komma till tillväxtnämnden våren 
2021 och informera om vad statistiken in- och utflöde innebär, 
och finner att förslaget godkänns.  
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