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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:00 

Beslutande: Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Irja Gustafsson (S) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten §88 
Per Lilja, planarkitekt §91–92 
Sara Hallström, stadsarkitekt §91–92 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare §91–92 
Markus Lundin (KD) ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Jan Hansson (M) med Nafih Mawlod (S) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten måndag den 18 november 2019 kl. 15.00 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
88 - 94 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jan Hansson 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-12 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§88/19 Presentation av Zila Conejeros, ny enhetschef för 

arbetsmarknadsenheten 
  
§89/19 Uppföljning och analys - månadsuppföljning oktober för 

tillväxtutskottet 
  
§90/19 Avstämning utvecklingsmål för tillväxtutskottet  
  
§91/19 Information om förutsättningar inför framtagande av nya 

detaljplaner för Lindesbergs centrum 
  
§92/19 Levande stadskärnor - Utredning om framgångsfaktorer för 

stadskärneutveckling 
  
§93/19 Budget tillväxtförvaltningen 2020 
  
§94/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §88/19   Dnr:  

 

Presentation av Zila Conejeros, ny enhetschef för 

arbetsmarknadsenheten 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och hälsar Zila 
Conejeros välkommen.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Zila Conejeros, ny chef för arbetsmarknadsenheten, presenterar 
sig för tillväxtutskottet.  
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §89/19   Dnr: KS 2019/116 

 

Uppföljning och analys - månadsuppföljning oktober 

för tillväxtutskottet 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner månadsuppföljningen för perioden 
januari till och med oktober 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och 
med oktober en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Prognosen har 
förbättrats från -0,9 mnkr till en budget i balans, det vill säga 0,0 
mnkr.  
 
Information samt prognos gällande investeringarna redovisas 
istället på kommunstyrelsen i november.  
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet godkänner månadsuppföljningen för perioden 
januari till och med oktober 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §90/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Avstämning utvecklingsmål för tillväxtutskottet  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och 
med 2020. 

Enligt handlingsplanen ska nya nämndmål vara antagna senast i 
december 2019 för att gälla från år 2020. 

Den 15 oktober 2019 hade tillväxtutskottet en workshop kring 
vilka utvecklingsområden som ses som prioriterade för 
utskottet framöver. Utifrån det materialet som 
tillväxtförvaltningen presenterade som grund inför workshopen, 
tillsammans med de politiska diskussionerna som fördes har 
förvaltningens ledningsgrupp sammanställt ett första utkast till 
utvecklingsmål för tillväxtutskottet. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Helena Randefelt, utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §91/19   Dnr: KS 2019/308 

 

Information om förutsättningar inför framtagande av 

nya detaljplaner för Lindesbergs centrum 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet har tagit del av den analys som är 
utgångspunkten för kommande utredningar. Tillväxtutskottet 
tackar för informationen och lägger den till handlingarna 
 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att anordna en 
workshop i samband med tillväxtutskottets sammanträde i 
februari 2020, gällande visioner för Lindesbergs centrum.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sen tidigare uppdraget att 
planlägga norra delen av stadskärnan i Lindesbergs tätort. 
Frågan har ytterligare aktualiserats i och med att fastighetsägare 
i området visat intresse för utveckling.  
 
Detta informationstillfälle syftar till att förmedla att vi inom kort 
inleder planläggning samt ge en övergripande bild av de 
förutsättningar som vi har att ta hänsyn till. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet har tagit del av den analys som är 
utgångspunkten för kommande utredningar. Tillväxtutskottet 
tackar för informationen och lägger den till handlingarna 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att anordna en workshop i 
samband med tillväxtutskottets sammanträde i februari 2020, 
gällande visioner för Lindesbergs centrum.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Förvaltningschef 
 
För kännedom: 

Näringslivschefen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §92/19   Dnr: KS 2019/78 

 

Levande stadskärnor - Utredning om 

framgångsfaktorer för stadskärneutveckling 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet förslår kommunstyrelsen besluta 

• Näringslivsenheten tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen leder ett arbete utifrån 
principerna i dokumentet Levande Stadskärnor: 

o Samförstånd 
o Skapa gemensamt engagemang och vilja 
o Skapa gemensam bild av nuläge 
o Känna att förändringar går att göra 
o Skapa förutsättningar för långsiktigt samarbete 
 

• Lindesbergs kommun blir medlem i Svenska Stadskärnor 
 
Ärendebeskrivning 

 

I februari gick Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
Näringslivsenheten fram med ett förslag till Tillväxtutskottet att 
undersöka förutsättningarna för utveckling av centrum i 
Lindesberg. Detta på grund av att utvecklingen av just 
Stadskärnan inte hade någon samordnad arbetsordning. I april 
presenterades en plan för hur informationen skulle hämtas in. 
Det bestämdes också då att återrapportering och redovisning av 
arbetet skulle ske i Tillväxtutskottet november 2019.  

Redovisningen sker i form av dokumentet Levande stadskärnor 
som tar upp följande: 

• Forskning och övergripande teman 
• Omvärldsbevakning 
• Kommunens tjänstemän 
• Näringsidkare 
• Fastighetsägare 
• Lindesbergs kommun 

 
Dokumentet presenterar i stora drag mycket av det som 
organisationen Svenska Stadskärnors forskarråd presenterar i 
dokumentet ””Spaning om Stadens utveckling” men innehåller 
också insamlad kunskap från djupintervjuer med 7 andra 
kommuner, work-shop med kommunens tjänstepersoner samt 
köpmannaföreningen Linde City.  
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Tillväxtutskottet 

 
2019-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Efter inhämtad kunskap föreslår vi att ett första steg, utöver den 
första beslutspunkten, är att gå med i Svenska stadskärnor. 
 
Om svenska stadskärnor 
 
Svenska stadskärnor är en icke vinstdrivande organisation med 
kompetens och erfarenheter i frågor som rör stadskärnans 
utveckling. Verksamheten bygger på samarbetet mellan 
kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. I svenska 
stadskärnor samverkar Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
Svensk handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita och över 200 
enskilda företag, kommuner, arkitektkontor, nätverket Sveriges 
centrumutvecklare med mera. Ett medlemskap i svenska 
stadskärnor ger kompetensutveckling i form av utbildningar, 
tillgång till nya trender och den senaste forskningen genom 
svenska stadskärnors forskningsråd. Men också nätverksträffar, 
konferenser, samt möjligheten att få vara med och påverka 
lokala, regionala och nationella stadsutvecklingsfrågor genom 
förmånliga priser och medlemsrabatter. Allt för att få inspiration 
att komma igång med arbetet eller fortsätta utvecklingen av den 
egna staden och dess kärnvärden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet förslår kommunstyrelsen besluta 

• Näringslivsenheten tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen leder ett arbete utifrån 
principerna i dokumentet Levande Stadskärnor: 

o Samförstånd 
o Skapa gemensamt engagemang och vilja 
o Skapa gemensam bild av nuläge 
o Känna att förändringar går att göra 
o Skapa förutsättningar för långsiktigt samarbete 
 

• Lindesbergs kommun blir medlem i Svenska Stadskärnor 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Tillväxtförvaltningen 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §93/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Budget tillväxtförvaltningen 2020 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger 
förvaltningschef i uppdrag att MBL-förhandla förslaget innan 
tillväxtutskottet den 3 december 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 

I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen har fördelat mellan sina ansvarsområden, 
Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret), 
Tillväxtutskottet (Tillväxtförvaltningen) och 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt tabell nedan (år 2018 - 
2020) 
 

Kommunstyrelsen    Ram 2019 Procent Tkr 

 2018 2019 2020    

Tillväxtförvalt. -2400 -1200 -4950 94600 -9,04% -8550 

Kommunledning -1300 -2600 -4250 72600 -11,23% -8150 

SBB förbundet 0 -2600 -2200 42500 -11,29% -4800 

Summa -3700 -6400 -11400 209700 -10,25% -21500 

 
Förslag till ramfördelning 
 

Arbetsmarknadsenheten - 1,0 

Utbildningsenheten - 1,0 

Kulturenheten - 1,0 

Näringslivsenheten - 2,0 

Summa - 5,0 

   

                Total budget tillväxtförvaltningen 2019 är 96,5 mnkr. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och ger 
förvaltningschef i uppdrag att MBL-förhandla förslaget innan 
tillväxtutskottet den 3 december 2019. 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
 
För kännedom 

Enhetschefer 
Förvaltningschef 
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TU §94/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2019-10-18 Redovisning av Extratjänster september 
2019 Dnr KS 2019/80 

  

 
2019-10-18 Redovisning av statistik på in- och utflödet 
på arbetsmarknadsenheten AME september 2019 Dnr 
KS 2019/81 

  

 
2019-11-04 Samverkansavtal Brottsofferjouren Dnr    

 

 

 

 


