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Kallelse till Tillväxtnämnden

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 9
februari 2021, kl. 09:00.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Magnus Storm

Ebba Jansson

Ledamöter

Ersättare

Magnus Storm, ordförande (C)

Linda Svahn (S)

Nafih Mawlod (S)

Inger Griberg (MP)

Ordförande

Sofie Krantz (S)

Josefine Hellström (S)
Hans Finckh (V)

Jan Hansson (M)

Conny Ärlerud (M)

Jari Mehtäläinen (SD)

Rickard Jirvelius (SD)

Sekreterare

Ove Magnusson (S)
Jonas Kleber (C)

Markus Lundin (KD)

Fredrik Rosenbecker (SD)
Maria-Pia Karlsson (C)

Fredrik Sundén Vessling (V)
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Föredragningslista

Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Förslag: Sofie Krantz (S) med Rickard Jirvelius (SD) som
ersättare.
Kanslienheten den 15 februari 2021 kl. 11.00.
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Tillväxtnämnden

Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för arbetet
med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun
Förslag till 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.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

Bilagor:
Protokollsutdrag från tillväxtutskottet den 6 oktober 2020

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2020-10-06

Tillväxtutskottet

TU §57/20

Dnr: KS 2020/212

Framtagande av projektdirektiv för kulturmiljöer i
Lindesbergs kommun
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen 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.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har ett unikt kulturlandskap med flera
riksintressen för kulturmiljövården och kulturmiljöer väl värda
att framhålla, bevara och levandegöra.
Kulturarvet ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap och
kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och
den framtida utvecklingen. Medvetenheten om historien är
viktig för ett samhälle som blickar framåt. Människans vilja att
förstå sin samtid genom dåtiden får oss att vilja besöka
historiska platser.
Kulturmiljön är en del av kulturarvet och avser hela den av
människor påverkade miljön, som i varierande grad präglas av
olika mänskliga aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och
avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett
mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region.
Det kan röra sig om stads- eller industriområden såväl som
skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara
landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser
som ortsnamn eller sägner som är knutna till en plats.
Exempel på kulturmiljöer i Lindesbergs kommun är bland annat
Stripa gruvmiljö, som är en unikt välbevarad gruvmiljö från
1900-talet. Här finns gruvhål och andra lämningar som visar hur
gruvbrytningen pågått ända sedan medeltiden.
Frövifors Pappersbruksmuseum är ett annat exempel på en
välbevarad miljö från tidigt 1900-tal som ger en historisk bild av
pappersindustrin i Frövi. Lindesbergs kommun är en av stiftarna
och tillväxtförvaltningen ger ekonomiskt stöd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2020-10-06

Tillväxtutskottet
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Munkhyttans skola var i bruk mellan åren 1863–1931 och
levandegörs idag bland annat genom skolvisningar av
Lindesbergs hembygdsförening. Tillväxtförvaltningen ger
ekonomiskt stöd.
Idag saknas ett helhetsgrepp kring hur Lindesbergs kommun ska
arbeta med kulturmiljöerna. Ett samlat grepp behöver tas kring
hur kommunen ska arbeta vidare med dessa och hur de ska
kunna bevaras och marknadsföras på ett bra sätt. Ett tillgängligt
kulturarv inte bara stärker kommunens identitet utan är också
en demokratisk rättighet. Då alla människor har rätt att få ta del
av historien är det viktigt att kulturarvsplatserna är
tillgänglighetsanpassade. Kulturarvet och våra kulturmiljöer är
även en viktig näringsgren inom den växande
upplevelseindustrin och det historiska kulturarvet är en av
turismnäringarnas främsta tillgångar.
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen 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.
_____
Meddelas för åtgärd
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tillväxtförvaltningen
Helena Randefelt
0581-816 06
helena.randefelt@lindesberg.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-07
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Tillväxtnämnden

Information om utredning av ansvaret för kommunens
turismverksamhet och besöksnäring
Förslag till 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.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

Bilagor:
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 17 november 2020

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsen

KS §174/20
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Dnr: KS 2020/214

Förslag till reglemente för tillväxtnämnden 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Reglemente för tillväxtnämnden antas att gälla från och
med den 1 januari 2021.
2. Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens
tillväxtutskott (KS § 89/2017) upphävs från och med den
1 januari 2021 i och med detta beslut.
Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtnämnden att utreda
ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring.
Tillväxtnämnden ska delrapportera till kommunstyrelsen i juni
2021.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda
införandet av ett gemensamt system och samordning av
utarrendering, uthyrning och upplåtande av kommunala
anläggningar samt fastställande av avgifter för dessa. Delrapport
ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att
kommundirektören i projektform ska genomföra en
genomlysning och en översyn av Lindesbergs kommuns
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation. I uppdraget
ingick även att ge förslag till förändringar i den politiska
organisationsstruktur för att kunna uppnå en kostnadseffektiv
organisation som ger bästa möjliga service för Lindesbergs
kommuns medborgare.
Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31
december 2020.
Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan
beslutas och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019
fram till nästa mandatperiod 2023.
Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en
utredning med förslag till ny politisk organisation, som har
presenterats för kommunstyrelsen 21 april 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsen
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Utredningen och frågeställningar har partierna i
kommunfullmäktige fått för remissyttrande under perioden 1
maj till 15 juli 2020.
En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och
strategi, USS) har följt arbetet med ett antal sammankomster
och en Workshop 6 april 2020.
Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i
utskottet för stöd och strategi (USS) diskuterat förslaget till
beslut vid sitt sammanträde 13 augusti 2020.
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020 att uppdra
till kommundirektören att arbeta fram förslag till reglemente för
tillväxtnämnden (TN). Förslaget ska presenteras för
kommunstyrelsen 27 oktober.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att
tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Reglemente för tillväxtnämnden antas att gälla från och
med den 1 januari 2021.
2. Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens
tillväxtutskott (KS § 89/2017) upphävs från och med den
1 januari 2021 i och med detta beslut.
Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtnämnden att utreda
ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring.
Tillväxtnämnden ska delrapportera till kommunstyrelsen i juni
2021.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda
införandet av ett gemensamt system och samordning av
utarrendering, uthyrning och upplåtande av kommunala
anläggningar samt fastställande av avgifter för dessa. Delrapport
ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.
_____
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
TN 2021/10

Arbetsmarknadsenheten
Zila Conejeros
0581-816 50
zila.conejeros@lindesberg.se
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Tillväxtnämnden

Modell för breddad rekrytering
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.

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.
Konsekvenser
Modellen kommer innebära ekonomiska konsekvenser vilket ska rapporteras
i samband med att modellen redovisas i nämnd.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

För åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Zila Conejeros
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

