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Kallelse till Tillväxtnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 13 
september 2022, kl 09:00. Näset 

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 Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Magnus Storm, ordförande (C) Kristine Andersson (S) 

Sofié Krantz (S) Ove Magnusson (S) 

Nafih Mawlod (S) Jonas Kleber (C) 

John Omoomian (S) Maria-Pia Karlsson (C) 

Hans Finckh (V)  Fredrik Sundén Vessling (V) 

Jan Hansson (M) Markus Lundin (KD) 

Conny Ärlerud (M) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) Anna Jensen (SD) 

Rickard Jirvelius (SD)  Inger Griberg (MP) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Ny turismutvecklare och sommarsäsongen 2022 
Information från verksamheten 2022 

TN 2022/29 

2. Processen med föreningar som använder lokaler i 
Sandströms Information från verksamheten 2022 

TN 2022/29 

3. Information om genomströmning inom sfi TN 2022/29 

4. Information om kulturmiljöprogram TN 2021/3 

5. Aktivitetsbidrag för föreningar våren 2022 TN 2022/45 

6. Delegationsärenden   

7. Meddelanden   
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    TN 2022/29 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 Tillväxtnämnden (beredande) 

Ny turismutvecklare och sommarsäsongen 2022 Information från 

verksamheten 2022 

Förslag till beslut 

 

 Tillväxtnämnden tackar för informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Vid tillväxtnämndens sammanträde den 15 juni 2022 informerar 
förvaltningen om sommarsäsongen 2022 då det gäller turismverksamheten.  
 
Linda Grönkvist som är ny turismutvecklare presenterar sig och berättar om 
sitt uppdrag.  

 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 
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    TN 2022/29 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 

Processen med föreningar som använder lokaler i Sandströms 

Information från verksamheten 2022 

Förslag till beslut 

 Tillväxtnämnden tackar för informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtnämnden har efterfrågat information från tillväxtförvaltningen om 
processen med de föreningar som använder lokaler i fastigheten Sandströms. 
 
I den här frågan arbetar förvaltningen med information och dialog. 
Information har lämnats till alla föreningar vid ett tillfälle och förvaltningen 
har en pågående dialog med varje förening. Föreningarna har lämnat in 
beskrivningar av sina framtida behov till förvaltningen och förvaltningen 
stödjer föreningarna i sökandet efter nya lämpliga lokaler. Lokaler för 
verksamhet prioriteras framför plats för arkivering. 
I juni 2022 har ännu ingen förening flyttat från Sandströms till nya lokaler. 
 
 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 
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2022-05-30  TN 2022/29 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Information om genomströmning inom sfi 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtnämnden har efterfrågat information från tillväxtförvaltningen 
gällande bland annat snittid för elever inom sfi. 
 
Vid tillväxtnämndens sammanträde den 15 juni 2022 informerar 
förvaltningen om genomströmningen inom sfi och olika faktorer som kan 
påverka. 
 

Magnus Sjöberg  Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    TN 2021/3 

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

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Information om kulturmiljöprogram  

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtnämnden beslutade den 11 maj 2021 att uppdra till förvaltningschefen 

att ta fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun. 

 
Syftet med ett kulturmiljöprogram är att samlat identifiera och beskriva 
kommunens kulturmiljöer, där programmet kan fungera dels som ett konkret 
redskap i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande 
visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser. Det 
anger även en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de 
utpekade miljöerna. 

 
Vid tillväxtnämndens sammanträde informeras tillväxtnämnden och 
processen som har skett sedan nämndens beslut i maj 2021. En arbetsgrupp 
har arbetat löpande med bland annat projektansökan till Länsstyrelsen, men 
också påbörjat inventeringsarbete och underlag för upphandling av 
kulturmiljöinventeringen. 
 
Länsstyrelsen meddelade den 19 maj 2022 att de lämnar bidrag till 
framtagande av kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun med 50 % av de 
bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 300 000 kronor med utbetalning 
under 2022. Dessa medel kommer främst användas till kulturmiljöinventering 
där byggnadsantikvarisk kompetens kommer att upphandlas, men även till 
viss del för medborgar- och politikerdialoger. 
 
På grund av att Länsstyrelsens beslut om medfinansiering kom senare än 
aviserat, kan tidsplanen för antagandet av kulturmiljöprogrammet komma att 
behöva förskjutas, beroende på tidsplanen för kulturmiljöinventeringen. 
Tillväxtnämnden kommer löpande att informeras om den fortsatta processen 
framåt. 

 
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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Bilagor: 

Beslut om bidrag till kunskapsunderlag: Kulturmiljöprogram för Lindesbergs 
kommun 
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Postadress:701 86 Örebro Telefon: 010-224 80 00 E-post: orebro@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro/personuppgifter

Lindesbergs kommun
c/o Helena Randefelt
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Bidrag till kunskapunderlag: Kulturmiljöprogram för 
Lindesbergs kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till framtagande av 
kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun med 50 % av de 
bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 300 000 kronor med 
utbetalning under 2022.

I bidragsbeloppet ingår inte kostnad för moms. 

Villkor för beslutet

Hur ska insatserna utföras och dokumenteras?

 Insatserna ska utföras i överensstämmelse med ansökan och till 
ansökan bifogad projektbeskrivning. Alla väsentliga ändringar av 
utförande ska godkännas av Länsstyrelsen.

 Om inte insatserna kan påbörjas ska meddelande om detta 
lämnas till Länsstyrelsen som därmed kan upphäva detta beslut. 
Det innebär att pengarna kan omfördelas till annan sökande. 

 Arbetena ska ske med stöd av antikvarisk expert med nödvändig 
kompetens.

 Arbetena ska sammanfattas i en rapport som fogas till 
rekvisitionen av bidraget.

 Den redovisning för bidragets användning som lämnas till 
Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 
tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndigheternas 
verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget? 

 Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen 
avser vara slutförda och fakturor med mera vara betalda. 
Bidraget kan betalas ut när de kostnader som det avser har 
godkänts av Länsstyrelsen. 

Beslut 

Datum
2022-05-19 

 

Ärendebeteckning 
436-1147-2022
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436-1147-2022
 

 Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, 
kopior på fakturor, verifikationer på att dessa är betalda, och 
redogörelse för genomförda åtgärder i form av rapport.

 Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast 2022-11-15.Om 
rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan det 
medföra att bidraget inte betalas ut. 

Beskrivning av ärendet
Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 1 februari 2022. 

Syftet med det förestående projektet är att ta fram underlag för ett 
kulturmiljöprogram som omfattar hela Lindesbergs kommun. 
Kulturmiljöer ska identifieras och programmet ska vara ett underlag för 
kommunens plan- och byggprocesser men också fylla andra funktioner, t 
ex kunskapsunderlag för vård, utveckling, förmedling och information 
om kulturvärden riktad till såväl kommunens invånare som besökande. 
Programmet beräknas kunna antas under 2023. 

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 
600 000 kr utgör bidragsgrundande kostnad.

Motivering till beslutet
Lindesbergs kommun saknar ett aktuellt kulturmiljöprogram. Frånsett 
det riksintresseområdet i centrala Lindesberg saknas aktuella 
kulturmiljöinventeringar i kommunen. Det planerade arbetet fyller därför 
flera viktiga funktioner i det kommunala arbetet med plan- och 
byggprocesser i hela kommunen och kommer dessutom att utgöra 
underlag för vård, utveckling och förmedling av kulturmiljövärden.

Projektet kommer att fylla en viktig funktion i arbetet med att stärka 
kulturmiljöarbetet i Lindesbergs kommun. Länsstyrelsen bedömer att 
projektet är väl beskrivet och har förankrats brett inom kommunen.

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en 
hållbar samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de 
nationella kulturmiljömålen: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att 
förstå och ta ansvar för kulturmiljön

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam 
källa till kunskap, bildning och upplevelser
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 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen

De nationella målen för arkitekturpolitiken:
 Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

Samt de nationella miljömålen:

 Ett rikt odlingslandskap
 God bebyggd miljö

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på  förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Information
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta 
bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att alla 
berörda informeras om villkoren i detta beslut.

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom 
uppgifter om säljare, kund, belopp och datum även framgå vad fakturan 
avser, varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och art, 
säljarens registreringsnummer för moms mm. Ytterligare information 
finns på www.skatteverket.se.

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 20 
§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer.

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas.

Om ni har frågor kan ni kontakta Mia Geijer på telefon 010-2248463. Ni 
kan även skicka e-post till mia.geijer@lansstyrelsen.se. Ange då 
ärendets diarienummer 436-1147-2022.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Jonas Jansson med Mia Geijer som 
föredragande.
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Bilagor
1. Rekvisitionsblankett



Mötesdatum Behandling Typ
2022-09-13 Anställningsärenden tillväxtnämnden 22-01-01 - 22-08-31 Delegationsärende

2022-09-13 Avtal mellan Lindesbergsbostäder AB och Lindesbergs 
kommun gällande lokalvård

Delegationsärende

2022-09-13 Avtal mellan off2off och Lindesbergs kommun gällande 
återbruksverksamhet

Delegationsärende

2022-09-13 Beslut enligt punkt 1.1 i tillväxtnämndens delegationsordning 
om utlämnande av allmänna handlingar

Delegationsärende



Mötesdatum Behandling Typ
2022-09-13 Beslut om godkännande av slutrapport med 

återbetalningskrav gällande ansökan om § 37-medel 
naturteamet

Meddelanden

2022-09-13 Beslutsmeddelande - Inköp av litteratur till folk- och 
skolbibliotek, fördelning av medel 2022

Meddelanden

2022-09-13 SN 2021/114-7 - Protokollsutdrag från Socialnämndens 
sammanträde den 16 juni 2022 § 73 - Dialog med 
civilsamhället - främja äldres hälsa och motverka ensamhet - 
delges för åtgärd respektive FK till chef TV och kultur och fritid

Meddelanden

2022-09-13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 
14 juni 2022 § 107 - Lägesrapport april 2022, 
kommunstyrelsen

Meddelanden

2022-09-13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 
14 juni 2022 § 108 - Sommarlovsaktiviteter 2022

Meddelanden

2022-09-13 Protokoll Tursam 5 maj 2022 Meddelanden
2022-09-13 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 

7 juni 2022, KF §70/22 - Arvodesbestämmelser
Meddelanden

2022-09-13 Uppsägning av avtal för app Upplev Lindesberg Appsales AB, 
offert ID 614

Meddelanden

2022-09-13 Information om kontaktuppgifter för anvisningar av personer 
med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Meddelanden

2022-09-13 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 
7 juni 2022 - Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 
2024-2025

Meddelanden

2022-09-13 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 
7 juni 2022 - Mål- och budget 2022: Ombudgetering från 
kommunstyrelsen till tillväxtnämnden gällande 
marknadsföring

Meddelanden
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