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Kallelse till Tillväxtnämnden
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 7
september 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
Ordförande

Rouzbeh Isa

Ledamöter

Ersättare

Magnus Storm, ordförande (C)

Ove Magnusson (S)

Nafih Mawlod (S)

Maria-Pia Karlsson (C)

Sofie Krantz (S)

Josefine Hellström (S)
Hans Finckh (V)

Jan Hansson (M)

Conny Ärlerud (M)

Jari Mehtäläinen (SD)

Rickard Jirvelius (SD)

Sekreterare

Linda Svahn (S)

Jonas Kleber (C)

Fredrik Sundén Vessling (V)
Markus Lundin (KD)
Inger Griberg (MP)

Fredrik Rosenbecker (SD)
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Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Beslutsärenden
1.

Tillväxnämndens icke lagstadgade kostnader

TN 2021/47

3.

Tillväxtförvaltningens arbete med föreningslivet - svar
om värdegrund

TN 2021/48

2.

Investering i nya lokaler och renovering av befintliga
lokaler Masugnen

4.

Delegationsärenden

5.

Meddelanden

TN 2021/46

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

2021-06-07

TN 2021/47
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Tillväxtnämnden

Tillväxnämndens icke lagstadgade kostnader
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Tillväxtnämndens uppdrag och ansvar regleras i nämndens reglemente,
antaget av kommunfullmäktige den 8 december 2020 (KF § 163).

Vissa delar är lagstadgade medan vissa delar är verksamhet som är frivillig för
kommunen att bedriva.
Tillväxtförvaltningen redovisar kostnader för de verksamheter som inte är
lagstadgade för nämnden vid sammanträde den 16 juni 2021.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

Tjänsteskrivelse
Tillväxtförvaltningen
Magnus Sjöberg
0581-816 21
magnus.sjoberg@lindesberg.se

TN 2021/46
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Tillväxtnämnden

Investering i nya lokaler och renovering av befintliga lokaler
Masugnen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:

Tillväxtnämnden tillstyrker Masugnens behovsunderlag och överlämnar
beräknad investeringskostnad samt ökad driftskostnad till kommunstyrelsens
budgetberedning.
Ärendebeskrivning
Under flera års tid har vuxenutbildningen Masugnen haft ökat söktryck av
vuxenstuderande på olika nivåer. I snitt har verksamheten de sista åren ca 850
vuxenstuderande per år. En positiv utveckling som har bidragit till att lokalerna
vid Masugnen inte längre räcker till eller är anpassade för den verksamhet som
idag efterfrågas och bedrivs.

Även arbetsmarknadsenheten har de sista åren förändrats och utökat
verksamheten med bl.a. ansvar för kommunens bilpool, städlag m.m. samt mer
personal som handlägger och coachar målgrupperna vidare till olika insatser,
studier och arbete.

Verksamheten nyttjar resurserna på bästa sätt för att ge rätt förutsättningar för
våra målgrupper att klara sina studier och/eller gå ut i en egen försörjning. Den
positiva utveckling som har skett både inom vuxenutbildningen och inom
arbetsmarknadsenheten har bidragit till att Masugnens lokaler inte längre
räcker till storleksmässigt och i vissa avseenden inte längre är ändamålsenliga
utifrån den verksamhet som idag bedrivs och förväntat behov kommande år.

För att kortsiktigt kunna möta upp det förändrade lokalbehovet i denna
utvecklingsresa har förvaltningen fått ett tillfälligt bygglov och ett hyresavtal
på tre år för att kunna placera en modul som placeras intill Herrgården vid
Dalkarlshyttan. Detta är en tillfällig lösning för att kunna möta upp behovet av
rätt dimensionerade lokaler så att verksamheten kan bedriva den utbildning och
de arbetsmarknadsinsatser som idag efterfrågas.

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
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Den tillfälliga utbildningsmodulen har bygglov under tidsperioden: juni 2021 –
juni 2024. Därefter behöver andra lokaler finnas plats som kan ersätta den
tillfälliga lösningen.

Arbetsgruppen för Masugnens långsiktiga lokalbehov som består av
förvaltningschef,
enhetscheferna
på
Masugnen
samt
Falab/Libos
fastighetskoordinator har under våren arbetat med att ta fram ett långsiktigt
lokalbehovsunderlag för Masugnens verksamheter på området. Arbetsgruppen
har utgått från nuvarande, befintliga lokaler och byggnader på området och har
tittat på vilka ytor som saknas. Fokus har varit att hitta långsiktiga och hållbara
lösningar för att även fortsatt kunna erbjuda en flexibel verksamhet som ibland
behöver anpassas för att kunna möta både hög- som lågkonjunkturer i form av hög
eller låg arbetslöshet, flyktingströmmar, statliga satsningar m.m.
Falab/Libo:s fastighetskoordinator har tagit fram ett behovsunderlag med en skiss
baserad på nuvarande fysiska förutsättningar och lokaler som har kompletterats
med de delar som verksamheten saknar. Framtagen beräknad investeringskostnad
samt ökad driftskostnad presenteras för tillväxtnämnden i september.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsenheten
Kristina Öster
0581-815 27
kristina.oster1@lindesberg.se

2021-08-24
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Tillväxtnämnden

Tillväxtförvaltningens arbete med föreningslivet - svar om
värdegrund
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid tillväxtnämndens sammanträde lyftes frågor kring föreningars
värdegrundsarbete vilket kan påverka verksamheten för barn och unga.

För att erhålla föreningsbidrag behöver föreningar uppfylla de allmänna
bestämmelserna för föreningsbidrag där flera punkter handlar om
värdegrund.

Genom sina förbund har många idrottsföreningar ett bra stöd för det arbetet
och bedriver det systematiskt.
Lindesbergs kommun kan också förstärka vikten genom att till exempel bli
tydligare i stöttning och uppföljning. På tillväxtförvaltningen planeras nu olika
sätt som det kan gå till.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Kristina Öster
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

