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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-10-06 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Kommunhuset, kl. 9:00-12:10 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

 
 

Övriga 
deltagare: 

John Omoomian (S), ej tjänstgörande ersättare 
Markus Lundin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Kristina Öster, kulturchef, §§ 53–54, 56–59 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef, §§ 53–55 
Catrine Pernros, rektor vuxenutbildning, §§ 53-56 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten, §§ 53–56 
Arne Tschentscher, stadsträdgårdsmästare, § 58 
 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Kleber (C) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten den 19 oktober 2020 kl. 15:00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
53 - 59 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§53/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§54/20 Delårsrapport januari - augusti 2020 för tillväxtutskottet 
  
§55/20 Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 

tillväxtförvaltningen 
  
§56/20 Genomlysning av tillväxtförvaltningens verksamhetslokaler  
  
§57/20 Framtagande av projektdirektiv för kulturmiljöer i 

Lindesbergs kommun 
  
§58/20 Utsmyckning av tivoliplatsen vid gröna bron 
  
§59/20 Meddelanden 
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TU §53/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att John Omoomian (S), Markus Lundin 
(KD) och Inger Griberg (MP) deltar på distans.  
 
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 John Omoomian (S), Markus Lundin 
(KD) och Inger Griberg (MP) deltar på distans.  
 
_____ 
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TU §54/20   Dnr: KS 2020/206 
 
Delårsrapport januari - augusti 2020 för 
tillväxtutskottet 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som 
tillväxtutskottet har beslutat om, som redovisas i 
delårsrapporten. Förvaltningen har gjort en lägesbedömning 
utifrån de förutsättningar och framtidsutmaningar som finns. 
Covid-19 pandemin har påverkan på förvaltningens olika 
verksamheter på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser 
olika ut för respektive enhet. 

Tillväxtutskottet redovisar under perioden januari till augusti 
2020 en avvikelse på 0,9 mnkr. Under år 2020 finns en 
besparing på 5,0 mnkr som inte kommer ge full effekt under året 
på grund av personalneddragningar. 
 
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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TU §55/20   Dnr: KS 2020/210 
 
Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 
tillväxtförvaltningen 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningen har i samband med delårsuppföljningen 
gjort en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2020. 

Inför 2020 identifierades 4 större risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i tillväxtutskottets grunuppdrag. Till samtliga 
risker finns en analys på åtgärder och förändringsarbete för att 
minska sårbarheten och riskerna. 

Inför 2021 kommer riskerna och arbetet med interkontrollen att 
ses över. 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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TU §56/20   Dnr: KS 2019/234 
 
Genomlysning av tillväxtförvaltningens 
verksamhetslokaler  
 
Beslut 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

• Att tillfälliga moduler placeras intill Herrgården på 
Dalkarlshyttan som ersätter tidigare sfi-paviljong.  

• Hyreskontrakt tecknas på 3 år.  

• Kostnad för iordningställandet av modulerna är 1,8 mnkr. 
Finansiering sker av kommunstyrelsens avsatta medel 
för projekt. 

Tillväxtutskottet uppdrar förvaltningschefen till en fortsatt 
långsiktig planering av Masugnens utveckling för att kunna möta 
det växande behovet av vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser.  
 
Ärendebeskrivning 
Under de senaste åren har antalet studerande på 
vuxenutbildningen Masugnen ökat stadigt.  År 2010 hade 
vuxenutbildningen 622 elever och år 2019 var det 839 elever. År 
2010 hade vuxenutbildningen många elever som studerade på 
gymnasial nivå, men de sista åren har istället antalet elever som 
behöver läsa sfi och grundläggande studier ökat kraftigt. 
Förutom att fler elever studerar på Masugnen idag så är en 
större del av dessa i behov av fysiskt lärarledda lektioner på 
plats och behöver mer tid med sina lärare både i klassrummet, 
studiehallen och självstudierummen. Fler studerande behöver 
kunna erbjudas heltid på Masugnen, vilket bl.a. innebär ett 
utökat tryck på lokalerna, behov av fler toaletter m.m. För att 
kunna möta denna utveckling behövs mer ändamålsenliga 
lokaler som är dimensionerade efter den verksamhet som 
behövs.  

Nationella prognoser visar att behovet och efterfrågan av 
vuxenutbildning i olika former kommer fortsätta växa 
kommande år. Samhället står inför stora förändringar där bl.a. 
nya digitala lösningar och avancerad teknik kommer förändra 
kompetensbehoven i arbetslivet. Fler kommer behöva 
kompetensutvecklas för att kunna matcha arbetslivets krav på 
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nya kompetenser. Utbildningssystemet och vuxenutbildningen 
står inför nya och förändrade behov av olika insatser för att 
snabbt kunna ställa om arbetskraft till nya yrken. 

Även på arbetsmarknadsenheten i Lindesberg har 
verksamhetens uppdrag förändrats, utvecklats och växt de sista 
åren. Arbetsförmedlingen har också fått en förändrad roll där 
kommunens arbetsmarknadsenhet har en mer betydande roll 
för att minska arbetslösheten i kommunen.  

Verksamheterna på Masugnen har under det sista året fokuserat 
på att förutom att se över nyttjandet av lokalerna även sett över 
hur kompetenserna kan nyttjas på bästa möjliga sätt för att bl.a. 
kunna uppnå ett heltids sfi och tillsammans kunna erbjuda fler 
individanpassade heltidslösningar inom vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten.  

I snitt har arbetsmarknadsenheten mellan ca 170–200 deltagare 
inskriva per år och totalt är det ca 55 tillsvidare anställda 
medarbetare (samt ett antal visstidsanställda) vid Masugnen, 
vilket innebär att Masugnen i snitt per år har drygt 1000 
personer (vuxenstuderande, arbetsmarknadsenhetens deltagare 
samt personal) som använder lokalerna och som vistas på 
området vid Dalkarlshyttan. 

Förväntade statliga satsningar på vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsinsatser kan innebära fler möjligheter och 
öppningar för kommunen att kunna bredda sin verksamhet 
ytterligare för att bli en mer proaktiv aktör med målbilden att få 
ut fler individer i egen försörjning.  

Platsens betydelse är viktig för att Masugnens verksamheter 
effektivt ska kunna nyttja både lokaler och personal på bästa 
sätt. Fokus är att uppnå hållbara och kvalitativa lösningar för 
målgrupperna som skapar sin framtid med hjälp av Masugnens 
olika insatser. När kommunfullmäktige år 2012 tog beslut om att 
skapa arbetsmarknadsenhet på Masugnen i syfte att vara 
ingången och mötesplatsen för vuxna som vill och behöver 
utveckla sin kompetens för det framtida arbetslivet. En väg in! 

På området vid Dalkarlshyttan sker också en spännande 
utveckling med planer på fler bostäder och där bl.a. Golfklubben 
satsar stort på rekreation och ännu fler sport- och 
fritidsaktiviteter. Förutom bildning och framtid vid Masugnen 
kan också området erbjuda ett brett fritidsutbud. Dalkarlshyttan 
kan bli platsen som förenar framtid och livskvalitet för 
kommunens invånare. Masugnens kreativa mötesplats som 
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inkluderar alla individer och som genom olika insatser i en 
spännande ”växthusmiljö” får stöd och näring att kunna växa 
och utvecklas.  
 
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

• Att tillfälliga moduler placeras intill Herrgården på 
Dalkarlshyttan som ersätter tidigare sfi-paviljong.  

• Hyreskontrakt tecknas på 3 år.  

• Kostnad för iordningställandet av modulerna är 1,8 mnkr. 
Finansiering sker av kommunstyrelsens avsatta medel 
för projekt. 

Tillväxtutskottet uppdrar förvaltningschefen till en fortsatt 
långsiktig planering av Masugnens utveckling för att kunna möta 
det växande behovet av vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser.  
_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
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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.  
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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 
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TU §58/20   Dnr: KS 2020/209 
 
Utsmyckning av tivoliplatsen vid gröna bron 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Arne Tschentscher presenterar ett förslag på utsmyckning av 
tivoliplatsen vid gröna bron. 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
_____ 
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TU §59/20 
 
Meddelanden 

Beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelas till Tillväxtutskottet: 
 
2020-09-14 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME augusti 2020 Dnr KS 
2020/58 
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