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TU § 100

Dnr. 2016/289

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2016 tillväxtförvaltningen
Beslut
Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för perioden januarijuni 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten överlämnade verksamhetsberättelse för perioden januari –
juni 2016 för tillväxtförvaltningen den 8 augusti 2016.
Näringslivsklimatet i Lindesbergs kommun har förbättrats i både SKL:s
servicemätning Insikt och Svenskt näringslivs ranking.
Inom fritid har planering skett för att ge så många barn som möjligt att
prova på olika aktiviteter genom ett sommarlovsprogram och Linde
Sportscamp i augusti.
Under våren 2016 har stort fokus legat på att säkerställa en fungerande
struktur och en anpassning för att ha beredskap för att kunna ta emot fler
individer och nya målgrupper ute i verksamheterna på Masugnen.
Vuxenutbildningen håller en hög kvalitet och har goda förutsättningar för
att bemöta olika utbildningsbehov. Fler och fler personer ansöker till
Masugnens kurer och utbildningar. Kommunen får ständigt vara beredd på
att förutsättningarna för verksamheten förändras i och med nya politiska
beslut.
På arbetsmarknadsenheten har en ny enhetschef samt två nya
arbetsmarknadshandläggare rekryterats under våren. Det första halvåret har
155 ärenden handlagts, varav 70 män och 85 kvinnor. Till kommunens
feriejobb ansökte 393 ungdomar varav totalt 314 ungdomar tackade ja.
Flyktingmottagningen har under perioden januari – juni 2016 jobbat med
att ta emot alla nya kommuninvånare som har fått uppehållstillstånd och
kommunplacerats. Totalt har 142 personer tagits emot under det första
halvåret varav 63 är barn under 20 år. De flesta bosätter sig på egen hand,
men bristen på bostäder är påtaglig.
Serviceteamet har under perioden januari – juni 2016 haft över 300
uppdrag och är en uppskattad verksamhet hos kunderna. Serviceteamet har
genom åren utvecklat en arbetsmodell som bidrar till att individer med
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2016-08-16
olika typer av hinder eller funktionsnedsättningar kan klara av ett arbete
och ingå i ett arbetsteam.
Biblioteket tar emot många besökare och gör en stor insats för
integrationsarbetet. Barn- och ungdomsarbetet har stärkts genom
rekrytering av en bibliotekarie med sådan kompetens. Arbetet med
biblioteksplan för Lindesbergs kommun har intensifierats.
Arkiv- och museiutredningen har inlett ett starkare samarbete med Besök
Linde AB om Stripa. Museiutredningen har presenterats för politiken och
inneburit start med åtgärder.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska godkänna
verksamhetsberättelsen för perioden januari-juni 2016 och överlämna den
till kommunstyrelsen

_________
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TU § 101

Dnr. 2016/290

Uppföljning av internkontroll år 2016 - tillväxtförvaltningen
Beslut
Uppföljningen av internkontroll för delåret 2016 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Internkontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av
verksamheten. Internkontroll syftar ytterst till att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom att
kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelsen upprätthåller en
tillfredsställande internkontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet
säkerställa arr följande uppnås:




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Följande kontrollmoment har kontrollerats:







Följs rutinerna gällande debitering av torghandeln
Att rutinerna för sökning av medel för de bidragsanställda inte följs
eller fungerar
Att personalen uppmanar låntagare att använda
självbetjäningsautomaten, och att det ökar
Öka användandet genom att frågan tas upp på nytt APT
Att rutinerna för kontanthantering följs och säkerställs på
biblioteken
Hur rutinerna följs upp och kontrolleras två gånger per år

I de fall där det har funnits avvikelse har åtgärd planerats och lagts in och
kommer att genomföras under halvåret år 2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att uppföljningen av internkontroll
för delåret 2016 ska överlämnas till kommunstyrelsen.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TU § 102

Dnr. 2016/234

Investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken
kompletterande uppdragsavtal Citybanan 2017
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Ansöka om medfinansiering från Länstransportplanens gång- och
cykelbanepott för att anlägga en gång- och cykelväg från bron över
Bottenån, längs med Bergslagsvägen upp till cirkulationen vid korsningen
med Molindersväg och Fotbollsgatan till en bruttokostnad om 1 Mnkr, samt
Ansöka om medfinansiering från Länstransportplanens gång- och
cykelbanepott för att anlägga en gång- och cykelväg från Hagaberg ner till
Lidl, längs med Schröders backe till en bruttokostnad om 1,4 Mnkr
Kommunstyrelsen ska föreslå budgetberedningen att omfördela medel från
VP 2018 till investeringsbudgeten 2017 motsvarande 50 % av
investeringen.
Ärendebeskrivning
I december 2016 ingicks ett avtal om medfinansiering av Citybanan.
Avtalet innebär att kommuner och landsting i östra Mellansverige bidrar till
stbyggnad om totalt 2 miljarder kronor. I Örebro län är Länstrafiken AB
part i avtalet.
I ett kompletterande uppdragsavtal mellan kommunerna och landstinget i
Örebro län åtar sig Örebro kommun och Örebro läns landsting att
tillsammans bidra till utbyggnaden av Citybanan med totalt 185 400 000
kronor. Avtalet innebär också att övriga kommuner i länet ska bidra med
totalt 53 300 000 kronor för utvecklingsinsatser av den länsgemensamma
kollektivtrafiken i Örebro län. Beslut om dessa ska fattas efter samråd med
kommunerna.
Region Örebro län inkom den 31 maj 2016 med underlag för ansökan om
medel för kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan. Senast den 8
september 2016 ska ansökan vara Region Örebro län tillhanda, och det
finns totalt cirka 16 Mnkr att söka.
Tillväxtförvaltningen har inkommit med två skrivelser i ärendet den 7 juli
2016 där förvaltningen föreslår tillväxtutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen besluta att ansöka om medfinansiering från
Länstransportplanens gång- och cykelbanepott för att anlägga en gång- och
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cykelväg från bron över Bottenån, längs med Bergslagsvägen upp till
cirkulationen vid korsningen med Molindersväg och Fotbollsgatan, samt
Ansöka om medfinansiering från Länstransportplanens gång- och
cykelbanepott för att anlägga en gång- och cykelväg från Hagaberg ner till
Lidl, längs med Schröders backe till en bruttokostnad om 1,4 Mnkr
Kommunstyrelsen föreslår budgetberedningen att omfördela medel från VP
2018 till investeringsbudgeten 2017 motsvarande 50 % av investeringen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen besluta att ansöka om medfinansiering från
Länstransportplanens gång- och cykelbanepott för att anlägga en gång- och
cykelväg från bron över Bottenån, längs med Bergslagsvägen upp till
cirkulationen vid korsningen med Molindersväg och Fotbollsgatan till en
bruttokostnad om 1 Mnkr, samt
Ansöka om medfinansiering från Länstransportplanens gång- och
cykelbanepott för att anlägga en gång- och cykelväg från Hagaberg ner till
Lidl, längs med Schröders backe till en bruttokostnad om 1,4 Mnkr
Kommunstyrelsen ska föreslå budgetberedningen att omfördela medel från
VP 2018 till investeringsbudgeten 2017 motsvarande 50 % av
investeringen.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TU § 103

Dnr. 2016/228

Svar på medborgarförslag om fler offentliga toaletter i
Lindesbergs kommun
Beslut



Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att utreda
förekomsten och behovet av offentliga toaletter i Lindesbergs
kommun.
Förslaget ska redovisas innan årsskiftet 2016/2017 för att
kommunen ska kunna ta ställning till eventuella ekonomiska
konsekvenser i samband med 2018 års budgetberedning.

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från tillväxtförvaltningen
daterat den 4 juli 2016 med tillägget att offentlig toalett även finns i
Oscarsparken.
Ärendebeskrivning
och
inkom den 24 maj 2016 med ett
medborgarförslag där de föreslår att Lindesbergs kommun ska se över
behovet av könsneutrala toaletter i tätorterna och åtgärdar de brister som då
kan framkomma.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2016 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 27 juni 2016 till tillväxtförvaltningen
för yttrande.
Tillväxtförvaltningen överlämnade yttrande den 7 juli 2016 där det
framkommer att frågan tidigare har varit aktuell i kommunstyrelsens
planerings- och utvecklingsutskott.
För närvarande finns endast ett fåtal offentliga toaletter i Lindesbergs
kommun, vilket gör att det finns anledning att genomföra en kartläggning
över vad som finns idag och vilket ytterligare behov som finns.
Förvaltningen tillstyrker medborgarförslaget och föreslår att
tillväxtutskottet ska besluta att:


Justerande

Uppdra till tillväxtförvaltningen att utreda förekomsten och behovet
av offentliga toaletter i Lindesbergs kommun.
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Förslaget ska redovisas innan årsskiftet 2016/2017 för att
kommunen ska kunna ta ställning till eventuella ekonomiska
konsekvenser i samband med 2018 års budgetberedning.
Föreslå kommunstyrelsen besluta att besvara medborgarförslaget
med yttrande från tillväxtförvaltningen daterat den 4 juli 2016.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till
tillväxtförvaltningen att utreda förekomsten och behovet av offentliga
toaletter i Lindesbergs kommun. Förslaget ska redovisas innan årsskiftet
2016/2017 för att kommunen ska kunna ta ställning till eventuella
ekonomiska konsekvenser i samband med 2018 års budgetberedning.
Tillväxtutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen beslutar att besvara
medborgarförslaget med yttrande från tillväxtförvaltningen daterat den 7
juli 2016 med tillägget att offentlig toalett även finns i Oscarsparken.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TU § 104

Dnr. 2016/291

Utredning av möjligheten till arbete för alla
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att hitta en möjlighet till
arbete för alla, i samverkan med socialförvaltningen och
arbetsförmedlingen.
En första redovisning ska ske till utskottet i april 2017.
Ärendebeskrivning
Ordförande Irja Gustavsson (S) lyfter vid sammanträdet ett nytt ärende
gällande möjligheten till arbete för alla. Det finns flera individer som står
långt ifrån arbetsmarknaden som behöver komma ut i sysselsättning.
Majoritetens vilja är att undersöka vilka förutsättningar som finns för en
verksamhet likt tidigare ”Lantärnan”, och var den verksamheten i sådana
fall ska ligga organisatoriskt
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till
förvaltningschefen att hitta en möjlighet till arbete för alla, i samverkan
med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen.
En första redovisning ska ske till utskottet i april 2017.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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TU § 105

Information om lekplatser
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Arne Tschentscher från Bergslagens kommunalteknik informerar utskottet
om lekplatser i Lindesbergs kommun.
Under 2015 iordningställdes 4 lekplatser, Storå Långåkersvägen, ny
lekplats i Rockhammar, Öskevi och Gusselby. Den som planerades i Storå
Hällaboda flyttades till år 2017.
Planerade lekplatser 2016 är:
 Fellingsbro Åviksvägen, dränering och fallunderlag – 100 000
kronor.
 Fellingsbro Ängeby – 400 000 kronor
 Frövi Strandpasrk (extraanslag) – 500 000 kronor för lekplats,
100 000 kronor för planteringar och 40 000 av 100 000 för
möblering av strandpromenaden.
Planerade lekplatser 2017 är:
 Storå Hällaboda
 Lindesberg Skottbackarna
 Lindesberg Brodalen
 Lindesberg Hagaberg ”spontanidrott”
 Fellingsbro ”spontanidrott”
 Storå ”spontanidrott”
_________
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TU § 106

Dnr. 2016/286

Information om stadstrafiken och stadstrafikens turlistor i
Lindesberg
Beslut
Ärendet återremitteras till tillväxtutskottets sammanträde den 6 september
2016, då representant från LindeCity och en trafikplanerare från
Länstrafiken ska bjudas in.
Förvaltningen ska till utskottets sammanträde den 6 september 2016 ta fram
en översiktsbild med punkter som folk drar sig till, så som arbete och
affärer.
Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet har tidigare önskat svar på följande frågor:





Vem betalar för stadstrafiken?
Vem fattar beslut om var bussarna ska trafikera och vilka
målpunkter som ska angöras?
Vem fattar beslut om dragning respektive indragningar av turer eller
delar av turer?
Vilka linjer finns och var och när trafikeras dessa?

Infrastrukturansvarig Gunnar Jaxell informerar utskottet om att det är
Region Örebro län som har det ekonomiska ansvaret för tätortstrafiken i
Lindesbergs tätort, såväl som beslutsfattande som var och när bussarna ska
trafikera. I den uppgiften ingår såväl indragningar som förändringar av
turer och tidtabeller.
En eller fler gånger per år kallas kommunerna till samråd för inhämtande
av synpunkter och för att lämna information om förändringar, framförallt
när det gäller den regionala busstrafiken.
En eventuell förändring av kollektivtrafiken i stort ska i princip beslutas två
år innan en förändring kan genomföras. Sådan information ska införas i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Stadstrafiken i Lindesberg består av två busslinjer; 380 och 383. 380 har
två sträckningar som den trafikerar. Den ena går från Resecentrum till
Stafettgatan via lasarettet och åter, och den andra går från Resecentrum
förbi Kristinaskolan, Masugnen, längs Hagavägen och Hermanstorpsvägen
runt Hagaberg och åter till Resecentrum.
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383 går från Ugglegränd till Stadsskogsskolan och åter. Under perioden
mellan skolavslutning och skolstart måste resor med 380 förbeställas senast
2 timmar före avgång.
Förvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse från infrastrukturansvarig
Gunnar Jaxell daterad den 4 juli 2016 att utskottet ska besluta att
genomföra en snabbremiss till de i kommunfullmäktige representerade
partierna för att erhålla synpunkter på tätortstrafiken till utskottets
sammanträde i september.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till
tillväxtutskottets sammanträde den 6 september 2016, då representant från
LindeCity ska bjudas in.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att en trafikplanerare från Länstrafiken ska
bjudas in till utskottets sammanträde den 6 september 2016.
Virosa Viberg (SD) föreslår att till utskottets sammanträde den 6 september
2016 ska förvaltningen ta fram en översiktsbild med punkter som folk drar
sig till, så som arbete och affärer.

_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
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TU § 107

Dnr. 2016/280

Föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 249
Beslut
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningen att skriva ett remissyttrande till
utskottets sammanträde den 6 september 2016 där det ska framkomma att
hastighetsbegränsningen ska fortsätta vara 80 och 90 km/h.
Ärendebeskrivning
Trafikverket inkom den 7 juli 2016 med en remiss gällande förslag till nya
föreskrifter för väg 249, Örebro län samt upphävande av Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2005:63) om hastighetsbegränsning på väg 249 i
Örebro län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till
föreskrifter.
Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 15 september
2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra till
förvaltningen att skriva ett remissyttrande till utskottets sammanträde den 6
september 2016 där det ska framkomma att hastighetsbegränsningen ska
fortsätta vara 80 och 90 km/h.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
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TU § 108

Dnr. 2015/105

Rapport Sandströms motionshall
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Linde Dansklubb inkom med en skrivelse daterad den 5 maj 2015, där det
framkommer att de har nyttjat Sandströms motionshall i första hand för
kursverksamhet men även för några interna danser sedan klubben bildades
2010. För att utveckla klubben och dansintresset i Lindesberg behövs en
danslokal som är anpassad för dans. I Lindesberg saknas det en danslokal i
storlek för 100-150 personer, och en anpassning av Sandströms motionshall
skulle kunna fylla detta behov.
Linde Dansklubb föreslår i sin skrivelse att:







De ska få vara med och ge förslag och synpunkter på en eventuell
ombyggnad/anpassning av Sandströms motionshall
Andra idrottsföreningar borde också tillfrågas om deras behov och
önskemål
Kommersiella intressenter bör också kunna nyttja lokalerna. Te x
mindre mässor, utställningar etc.
Eventuella investeringar i fastigheten inte blir så omfattande att
hyreskostnaderna för nyttjade föreningar blir för stor
Sandströms blir klubbens ”hemmaarena”, där de förutom
kursverksamhet och träningsdans även ska kunna ordna både
interna och publika danser.
Mindre förrådsutrymme ska kunna disponeras endast av Linde
Dansklubb

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 30 mars 2015 med en
tjänsteskrivelse där han föreslår att tillväxtförvaltningen ska utreda den
framtida användningen av motionshallen i Sandströms lokaler, samt att
tillväxtförvaltningen tillsammans med Bergslagens kommunalteknik ska
utreda renoveringsbehov och eventuella ombyggnationer av Sandströms
lokaler.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att uppdra till
fritidskonsulenten att tillsammans med Bergslagens kommunalteknik
utreda renoveringsbehovet och fortsatt användningsområde för Sandströms
motionshall. Redovisning ska ske till utskottet i augusti 2015.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse daterad
den 3 november 2015, där det framkommer att samtliga föreningar som
bedriver föreningsverksamhet på Sandströms bjöds in till föreningsträff den
6 oktober 2015 tillsammans med fritidskonsulenten, kommunstyrelsens
ordförande och Kenneth Persson från Bergslagens kommunalteknik.
Deltagarna på mötet var överens om att den utvändiga renoveringen av
Sandströms bör prioriteras. Uppskattningsvis kostar en utvändig renovering
2,5 Mnkr. Sandströms ägs av Lindesbergs kommun och driften sköts av
Bergslagens kommunalteknik.
Förvaltningen föreslår därför utskottet besluta att:
 Behålla Sandströms som aktivitetslokaler.
 Utreda de ekonomiska förutsättningarna för en utvändig
renovering av Sandströms.
 I nuläget avslå Linde Dansklubbs önskemål att bygga om
Sandströms motionshall och gymlokal till danslokal.
Tillväxtutskottet beslutade den 10 november 2015:





Sandströms behålls som aktivitetslokaler.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska
förutsättningarna för en utvändig renovering av Sandströms.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda ägarförhållandena, med
inriktning att flytta över Sandströms till Fastigheter i Linde AB.
Linde Dansklubbs önskemål att bygga om Sandströms
motionshall och gymlokal till danslokal avslås.

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 9 juni 2016 informerar VD för
Fastigheter i Linde AB att frågan just nu ägs av kommunchef Christer
Lenke och att det förs diskussioner och fastigheten. FALAB är beredda att
överta fastigheten om kommunen så önskar.
Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att uppdra till
förvaltningschefen att fortsätta undersöka frågan och återkoppla till
utskottet i augusti 2016.
Förvaltningschef Merit Israelsson informerar utskottet om att
kommunchefen äger frågan och att lokalresursgruppen arbetar med frågan
och kommer löpande följa ärendet. Den verksamhet som idag bedrivs i
Sandströmslokalen kommer fortgå till 2018 och renoveringen kommer att
lösas temporärt under tiden. Förvaltningschefen kommer att rapportera till
utskottet så fort något nytt händer i ärendet.
_________
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TU § 109

Bokning av amfiteatern
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Merit Israelsson informerar utskottet om att amfiteatern
ska ingå i kommunens ordinarie bokningssystem.
_________
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TU § 110

Dnr. 2016/201

Utredning av Ungdomens hus och ungdomssatsningen
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Utifrån en motion från Linda Svahn (S) uppdrog kommunstyrelsen den 29
september 2015 till tillväxtutskottet att samordna en utredning för ett
ungdomens hus.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2015 att tillväxtutskottet ska
inkomma med en delrapport i maj 2016 som ska kunna ingå som underlag
för budget 2017.
Ordförande Irja Gustavsson (S) informerade utskottet vid sammanträdet
den 3 maj 2016 om att det är oreda i uppdraget och flera personer inom
olika förvaltningar arbetar med samma uppdrag, vilket inte var tanken från
början. Ett underlag inför budget 2017 kommer inte finnas färdigt vilket
innebär att utskottet behöver begära mer tid för att slutföra uppdraget.
Tillväxtutskottet beslutade den 3 maj 2016 att uppdra till förvaltningen att
ta fram en delrapport om var i processen projektet befinner sig och vilka
hinder som finns. Redovisning ska ske till utskottet i juni 2016.
Tillväxtförvaltningen överlämnade en delrapport den 1 juni 2016.
Vid tillväxtutskottets sammanträde den 9 juni 2016 informerar Linda Svahn
(S) om LP-group som består av två samhällsentreprenörer som använder
ung innovation, lokalt engagemang och stora visioner för att skapa verklig
förändring på flera plan över hela landet.
De har föreläst och inspirerat och ger strukturerad utbildning i
entreprenörskap, social innovation, ekologisk hållbarhet, hub-byggande
m.m. och slutligen processleda team genom idéutveckling, projektplanering
och problemlösning. De bygger ungdomsdrivna arenor, mötesplatser,
festivaler, m.m, med ekologisk hållbarhet, ungt inflytande och socialt
entreprenörskap som grund.
Ett projekt är Young Innovation HUB, som identifierar och utbildar unga
ledare och förebilder till att skapa egna lokala mötesplatser (hubbar), som
kompletterar gymnasieskolan och fokuserar på ungas drivkraft och
möjlighet att skapa sin egna framtid genom entreprenöriellt lärande och
nätverkande.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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I samarbete med Fryshuset har de skapat ett koncept som är redo att spridas
över Sverige och världen. Young Innovation HUB bygger på Fryshusets
grunder – att unga gör, och vuxna möjliggör – och metoden är
ungdomsdrivna fysiska mötesplatser, skapade för och av unga, där idéer,
passioner, samarbete, utveckling och entreprenörskap står i fokus.
LP Group vänder sig till aktörer inom offentlig och privat sektor som vill
anpassa sig till och investera i framtiden. De har jobbat för kommuner och
regioner, och gjort uppdrag för alltifrån stora organisationer som Fryshuset
och myndigheter som Tillväxtverket till skolor och ideella organisationer.
Utskottet diskuterar vid sammanträdet om detta är någonting som skulle
kunna vara aktuellt för Lindesbergs kommun utifrån tillväxtutskottets
uppdrag att samordna en utredning för ett ungdomens hus.
Utskottet diskuterar även om kommunfullmäktiges målområdesberednings
demokratidag som de ska anordna i augusti 2016, med fokus på ungdomar,
kan vara ett bra insteg till att se om förslaget är någonting som önskas
innan man drar igång projektet, för att se vilket behov som finns. Ett
förslag är att bjuda in LP-group till demokratidagen. Beredningen bör
kontaktas för att diskutera frågan.
Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att uppdra till
förvaltningschefen att ta med frågan till ledningsgruppen för att få med de
andra förvaltningarnas synpunkter på ett Ungdomens hus, och se vilka
personer som finns inom kommunen som kan vara nyckelpersoner i ett
sådant projekt.
Förvaltningschefen får även i uppdrag att lyfta frågan med
demokratiberedningens tjänstemän om det är möjligt att bjuda in LP-group
till demokratidagen i augusti.
Återkoppling ska ske vid tillväxtutskottets sammanträde den 16 augusti
2016.
Förvaltningschef Merit Israelsson informerar utskottet om att LP-group är
inbjudna att föreläsa på demokratidagen den 26 augusti 2016, för att sedan
se vad ungdomarna i Lindesbergs själva vill innan frågan lyfts med de
andra förvaltningarna. Rapport sker igen till utskottet den 6:e september
2016.
_________
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TU § 111

Statistik flyktingmottagande januari - juli 2016
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet har efterfrågan månadsvisa rapporter över antal mottagna
flyktingar.
Fördelning:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli

24 personer
22 personer
17 personer
20 personer
33 personer
26 personer
6 personer

Fram till den 29 juli 2016 har totalt 148 personer flyttat till Lindesbergs
kommun.

_________
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