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TN §40/21

Dnr:

Godkänna deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.
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 samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN §41/21

Dnr: TN 2021/45

Stiftelse till kulturella aktiviteter
Beslut
Tillväxtnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
I en bouppteckning finns ett testamente från Kjell Andreassons
dödsbo med en önskan om att en stiftelse i Kjell och hans
föräldrars namn: Sigvard, Eva och Kjell Andreassons stiftelse
upprättas. Avkastningen av fonden skall årligen användas till
kulturella aktiviteter med speciell inriktning på
Guldsmedshyttan och Storå området. Enligt testamentet har
kulturchefen i Lindesbergs kommun ensam att ansvara för vad
han/hon vill att stiftelsen årligen skall satsa på. Det innebär att
kulturchefen blir juridisk person för denna stiftelse.
Förvaltningen av stiftelsens medel skall skötas av Bergslagens
Sparbank och revideras av Lindesbergs kommuns revisorer.
En jurist hos Götmars är boutredningsman i dödsboet och har
till uppgift att bilda en stiftelse enligt testamentsförordnande.
Tillväxtförvaltningen ser positivt på detta testamente och
arbetar förberedande inför att kunna upprätta denna stiftelse
och framöver kunna investera den årliga avkastningen till
riktade kulturella insatser i aktuellt område.
Förvaltningschefen har beslutat att bilda en mindre
referensgrupp bestående av tillväxtnämndens ordförande och
tillväxtförvaltningens förvaltningschef som ett stöd i arbetet
med stiftelsen.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN §42/21

Dnr: TN 2021/10

Modell för breddad rekrytering
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar


Komplettera Resursjobben med koncept för ”breddad
rekrytering”



Tilldela förvaltningen uppdraget att utarbeta, genomföra
och följa upp koncept inom ramen för ”breddad
rekrytering”



Beslutet verkställs under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut.

Ärendebeskrivning
Sedan början av 2020 arbetar förvaltningen med resursjobb, ett
koncept innehållande 1+1 år anställning med
kompetenshöjande insatser motsvarande upp till halvtid.
Målgrupperna för resursjobb är primärt försörjningsstödstagare
som behövs kunna rustas inför reguljära arbetsmarknaden eller
studier inom 1+1 år.
Tillväxtnämnden fattade beslut om att


Ge tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en modell som
möjliggör att ge de människor som står längst från
arbetsmarknaden en anställning inom kommunen.



Modellen ska redovisas för tillväxtnämnden i maj 2021.
Förvaltningen föreslår ett antal enklare arbetsuppgifter inom de
kommunala verksamheterna som kan vara grunduppdrag för
målgrupperna för breddad rekrytering.
Att investera i målgrupperna är ett socialt och ekonomiskt
hållbart arbete på sikt. Att bereda en arbetsplats för dessa
målgrupper kan även leda till att kommunen blir än mer
attraktiv som arbetsgivare, får friskare medarbetare och ökar
kvalitén i grunduppdragen i verksamheterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden besluta


Komplettera Resursjobben med koncept för ”breddad
rekrytering”



Tilldela förvaltningen uppdraget att utarbeta, genomföra
och följa upp koncept inom ramen för ”breddad
rekrytering”



Beslutet verkställs under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut.

För åtgärd:
Arbetsmarknadsenheten
För kännedom:
Tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN §43/21

Dnr: TN 2021/23

Lägesrapport per sista april 2021
Beslut
Lägesrapport per sista april 2021 för tillväxtnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam
bedömning av de kvalitetsfaktorer som tillväxtnämnden har
beslutat om, som redovisas i bifogad lägesrapport.
Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån de
förutsättningar och framtidsutmaningar. Pandemin har
påverkan på förvaltningens olika verksamheter på olika sätt, och
utmaningarna för framtiden ser olika ut för respektive enhet.
Utvecklingsmålen antogs av tillväxtnämnden i mars 2021, därav
kommer en första uppföljning av målen göras vid
delårsredovisningen.
Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och
med april 2021 en negativ avvikelse på -1,2 mnkr.
Kulturenhetens positiva budgetavvikelse berör allmänkultur
som har ett överskott vad gäller budget för arrangemang.
Pandemin medför det komplicerat att veta vilka arrangemang
som kommer kunna arrangeras under året.
Förvaltningens negativa budgetavvikelse berör
utbildningsenheten och då till största del verksamhet, sfi
(svenska för invandrare). Denna verksamhet har ett underskott
då statsbidrag från Migrationsverket är betydligt lägre än
tidigare år. Minskad ersättning beror bland annat på ett lägre
mottagande. Flertalet studerande på sfi kräver dessutom en
längre utbildningstid än just de 2 år som etableringsersättning
betalas ut, vilket resulterar i en kommunal kostnad.
Helårsprognos utifrån förutsättningar som nämnts ovan är -4,0
mnkr.
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Förslag till beslut
Lägesrapport per sista april 2021 för tillväxtnämnden godkänns.

Reservationer
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen
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TN §44/21

Dnr: TN 2021/15

Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna
på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas
Hus
Beslut
Tillväxtnämnden besluta


Besvara medborgarförslaget med avslag.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Sven Carlsson tillsammans med 7
föreningar och 23 privatpersoner om att skapa ett föreningarna
hus i LIBO:s gamla kontorslokaler på Bangatan 28 i Lindesberg.
För närvarande hyrs Bangatan 28 ut till Region Örebro som
använder lokalerna till vaccinering mot Covid-19. Uthyrningen
sträcker sig fram till 2021-12-31. Efter det har Lindesbergs
kommuns socialförvaltning visat intresse för lokalerna.
Frågan om ett föreningarnas hus är en komplex fråga. Det finns
många variabler. Bland annat, vilka verksamheter ska bedrivas
på ett föreningarnas hus? vilka föreningar har behov? vilken
kostnad är förknippad med ett föreningarnas hus?
Eftersom inte lokalerna på Bangatan 28 i dagsläget inte är
aktuell föreslås avslag på medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden besluta


Besvara medborgarförslaget med avslag.

Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till förvaltningens förlag till
beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För kännedom:
Medborgare
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TN §45/21

Dnr: TN 2021/16

Svar på medborgarförslag om upprustning av
omklädningsrum vid Lindesbergs tennisbana
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar


Medborgarförslaget besvaras med att
omklädningsrummen på tennisanläggningen inte ägs av
Lindesbergs kommun utan de ägs och sköts av
Lindesbergs tennisklubb.

Ärendebeskrivning
Omklädningsrummen vid tennisanläggningen på Kyrkberget ägs
och skots av Lindesbergs tennisklubb. Anser de att
omklädningsrummen behöver rustas har föreningen bland
annat möjlighet att söka investeringsbidrag hos kommunen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Medborgarförslaget besvaras med att
omklädningsrummen på tennisanläggningen inte ägs av
Lindesbergs kommun utan de ägs och sköts av
Lindesbergs tennisklubb.

För kännedom:
Medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

12 (26)

Sammanträdesdatum

Tillväxtnämnden

2021-06-16

TN §46/21

Dnr: TN 2021/17

Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär
eller skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka
vid kyrkan i Fellingsbro
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar


Förslaget besvaras med informationen att marken kring
Fellingsbro kyrka ägs av Västerås stift och därför kan inte
Lindesbergs kommun placera eller finansiera ett
konstverk vid kyrkan i Fellingsbro.

Ärendebeskrivning
Marken kring Fellingsbro kyrka ägs av Västerås stift. Lindesbergs
kommun kan därför inte placera eller finansiera ett konstverk på
platsen.
Det är en god idé att offentlig konst finns placerad över hela
kommunen. När det gäller motiv, placering och budget kring
konstverk är det vissa frågor som behöver ställas och kommunens
Plan för gestaltning av det offentliga rummet ska följas. Till planen
finns också riktlinjer som beskriver hur all fast konst ska bedömas
och upphandlas.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Förslaget besvaras med informationen att marken kring
Fellingsbro kyrka ägs av Västerås stift och därför kan inte
Lindesbergs kommun placera eller finansiera ett
konstverk vid kyrkan i Fellingsbro.

För kännedom:
Medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TN §47/21

Dnr: TN 2021/18

Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta
Gahn en av Sveriges största textilkonstnärer i
Fellingsbro
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar


Medborgarförslaget besvaras genom informationen att
Märta Gahn har sin gravplats på Fellingsbro kyrkogård
och har uppmärksammats på flera olika sätt i
Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning
Märtha Frédrique Gahn (1891 – 1973) föddes på Kåfalla
herrgård. Under många årtionden var hon en av Sveriges mest
kända textilkonstnärer. Hennes produktion sträcker sig från
1920-talet fram till 1970-talet och omfattade allt i från enkla
brukstextilier till praktfull broderade kyrkoskrudar och dyrbara
handknutna mattor. Märtha Gahns största inspirationskälla var
den svenska floran. Under hela hennes produktion återkommer
hon till barndomens färger och former i bergslagens landskap
och herrgårdsmiljön.
Märtha Gahn dog i Stockholm 17 oktober 1973. I hennes
testamente står det att: ”det är min önskan, att mitt stoft skall
vila i den Gahnska familjegraven å Fellingsbro kyrkogård…. och
bli jordfäst i Gustav Adolfskyrkan, Oscars församling. Urnan skall
sedan direkt sändas till familjegraven i Fellingsbro”. Märtha Gahn
ligger således begravd i Gahns familjegrav på Fellingsbro
kyrkogård, kvarter C. grav nr 6–10.
Märtha Gahns formgivning är tidlös. Hennes gärning som
textilkonstnär och som kvinnlig förebild är något som Kulturoch fritidsenheten eftersträvar att lyfta fram och berätta om.
Märtha Gahn är en av de 100 personer som ingår i den digitala
guiden 100 gravar du måste se innan du dör i appen Kultur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tillväxtnämnden

2021-06-16

Lindesberg. I Fellingsbro, Lindesberg och Ramsbergs kyrkor kan
man dessutom se kormattor och mässhakar formgivna av henne.
Märtha Gahns föremålsdonation till Lindesbergs Museum
förvaras i Kultur- och fritidsenhetens museimagasin. Urval av
hennes föremål har visats i utställningarna 100 gravar och
Önskeutställningen under 2020 i Kulturarvshörnan på
Stadsbiblioteket i Lindesberg. Fler föremål från denna donation
kommer ställas ut efter hand.
År 2005 producerade Lindesbergs Museum en
separatutställning om Märtha Gahn, Rosor i ull och silke.
Märta Gahn har således en gravplats på Fellingsbro kyrkogård
och hon uppmärksammas på många olika sätt i Lindesbergs
kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Medborgarförslaget besvaras genom informationen att
Märta Gahn har sin gravplats på Fellingsbro kyrkogård
och har uppmärksammats på flera olika sätt i
Lindesbergs kommun.

För kännedom:
Medborgare
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TN §48/21

Dnr: TN 2021/20

Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten
Knytgubbarna i Fellingsbro
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar


Att Medborgarförslaget besvaras genom nedanstående
skrivelse.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att Lindesbergs
kommun ska marknadsföra knytgubbarnas verksamhet som de
bedriver i Fellingsbro ishall. Knytgubbarna hjälper barn och
unga att knyta skridskor på skoltid och vid allmänhetens åkning.
Ett mycket uppskattat initiativ och arbete.
Lindesbergs kommun har genom åren på olika sätt
uppmärksammat denna positiva verksamhet som bedrivs i
kommunen och knytgubbarna har också fått såväl regional som
nationell uppmärksamhet för sina insatser. Knytgubbarnas
arbete har inspirerat att liknande verksamheter har växt fram
runt om i Sverige och de har genom åren fått ett flertal
hedervärda priser och utmärkelser. De har också blivit hjältar i
barnboken: ”Ceva och skridskorna”.
Knytgubbarna gör ett fantastiskt arbete och det är väldigt roligt
att deras arbete och koncept sprider sig till allt fler orter runt
om i Sverige.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Justerandes signatur

Att Medborgarförslaget besvaras genom nedanstående
skrivelse.
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För kännedom:
Medborgare
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TN §49/21

Dnr: TN 2021/37

Bidragansökan för investering av paddelhall LÖA SK
Beslut
Tillväxtnämnden beviljar föreningen LÖA SK 150 000 kronor i
investeringsbidrag för paddelhall.
Ärendebeskrivning
Löa SK planerar att bygga en multihall för bl.a. padel och
klättring. Merparten av kostnaderna har föreningen sökt hos
Allmänna Arvsfonden. Från Lindesbergs kommun söker
föreningen 150 000 kr. Se bilaga 1 för finansieringen av hallen.
Ansökan är väl underbyggd med ritningar och offerter. Se bilaga
2 och 3.
Löa SK är en landsbygdsförening som har stor betydelse för Löa.
De bidrar med en meningsfull fritid för alla åldrar. De år också
en förening som anpassar sin verksamhet efter medlemmarnas
önskemål. Det är främst motionsverksamhet som föreningen
bedriver.
Föreningen är mycket pålitlig när det kommer till att genomföra
sina projekt.
En multihall skulle bli ett mycket bra tillskott i föreningens
verksamhet dessutom finansieras den till stor del av externa
finansiärer varav Lindesbergs kommun står för en liten del. Det
är emellertid viktigt att alla finansierare medverkar varför
kommunens bidrag ska vara villkorat att dessa ansökningar blir
godkända.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden beviljar föreningen LÖA SK 150 000 kronor i
investeringsbidrag för paddelhall.
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För åtgärd:
Fritidskonsulen Jonas Andersson
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TN §50/21

Dnr: TN 2021/4

Förstudie för utredning av ansvaret för kommunens
turismverksamhet och besöksnäring
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar:


Tillväxtnämndens beslut § 36/2021 upphävs.



Tillväxtnämnden uppdrar till förvaltningschefen att
redovisa hur förslag till organisation för Lindesbergs
kommuns attraktivitetsarbete, platsutveckling och
varumärke kan se ut inom kommunstyrelsens
ansvarsområde alternativt inom tillväxtnämndens
ansvarsområde.



Redovisning ska ske till tillväxtnämndens sammanträde
den 14 september 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra
till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens
turismverksamhet och besöksnäring.
Delrapport ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.
Förvaltningschefen har utsett projektledare samt en
arbetsgrupp som kommer påbörja arbetet i januari 2021.
Arbetet kommer att redovisas för tillväxtnämnden löpande
under första kvartalet 2021 innan delrapport till
kommunstyrelsen i juni 2021.
Förvaltningschef Magnus Sjöberg har tillsatt en projektledare
och en arbetsgrupp som har arbetat fram en förstudie som
underlag för fortsatt projektuppdrag.

Justerandes signatur
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Tillväxtnämnden beslutade den 11 maj 2021 § 36 att föreslå
kommunstyrelsen besluta


uppdra till tillväxtnämnden att ta fram en projektplan för
utredning av organisation för Lindesbergs kommuns
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke.



Projektplanen ska redovisas för kommunstyrelsen i november
2021.
Förslag till beslut
Tillväxtnämndens beslut § 36/2021 upphävs.
Tillväxtnämnden uppdrar till förvaltningschefen att redovisa
hur förslag till organisation för Lindesbergs kommuns
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke kan se ut
inom kommunstyrelsens ansvarsområde alternativt inom
tillväxtnämndens ansvarsområde.
Redovisning ska ske till tillväxtnämndens sammanträde den 14
september 2021.

För åtgärd:
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen
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TN §51/21

Dnr: TN 2021/46

Långsiktigt lokalbehov Masugnen
Beslut
Ärendebeskrivning
Under flera års tid har vuxenutbildningen Masugnen haft ett
ökat söktryck av vuxenstuderande på olika nivåer. I snitt har
verksamheten de sista åren haft 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 under de sista åren förändrat
och utökat verksamheten med bl.a. ansvar för kommunens
bilpool, städlaget m.m. samt mer personal som handlägger och
coachar målgrupperna vidare till olika insatser, studier och
arbeten. Detta är en positiv utveckling för måluppfyllelsen hos
våra målgrupper. Denna utveckling sker i nära samarbete med
sfi där verksamheten nu kan förena teoretiska språkstudier med
praktiska insatser via ame. Under de sista åren har
tillväxtförvaltningen jobbat målmedvetet med en
förändringsresa där kommunens sfi elever ska kunna erbjudas
heltidslösningar och där våra arbetslösa målgrupper ska kunna
stärkas upp bl.a. språkmässigt. 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 de
sista åren bidragit till att Masugnens lokaler inte längre räcker
till storleksmässigt och i vissa avseenden inte längre är
ändamålsenliga utifrån den verksamhet som idag bedrivs.
För att kortsiktigt kunna möta upp det förändrade lokalbehovet
i denna utvecklingsresa som förvaltningen genomgår, så har
förvaltningen fått ett tillfälligt bygglov och ett hyresavtal på tre
år för att kunna placera en modul som placeras intill Herrgården
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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. Tillgång till den
tillfälliga utbildningsmodulen förväntas bli under juni månad
2021.
Den tidigare baracken som är placerad intill ån fasas ur när den
nya modulen är på plats pga. bekymmer med ventilation, för
trånga och små utrymmen samt för den tunga trafik som
passerar precis utanför ingången till denna byggnad varje dag.
Förvaltningschefen har under våren påbörjat arbetet med att ta
fram ett långsiktigt lokalbehovsunderlag för Masugnens
verksamheter på området. En arbetsgrupp har bildats som utgår
från nuvarande lokaler och byggnader på området och utreder
vad det är för ytor som saknas. Arbetsgruppens fokus är
långsiktiga och hållbara lösningar för att även fortsatt kunna
erbjuda en flexibel verksamhet som ibland behöver förändras
för att kunna möta både hög- som lågkonjunkturer i form av hög
eller låg arbetslöshet, flyktingströmmar, statliga satsningar m.m.
På Dalkarlshytteområdet har under åren också skett en stor
förändring gällande besöksanledningar där kommunen idag har
en växande andel medborgare och besökare som dels är
kopplade till Masugnens verksamheter men också till
Plantmarknadens kunder, Golfklubbens allt bredare utbud som
lockar fler besökare året runt samt ett utökat boende på
området. Mårdträ AB är också en aktör som finns placerad på
detta område som är beroende av fungerande transporter till
och från området för sin produktion och försäljning. Denna
utveckling av området ger anledning till att också beakta och se
över infrastrukturen på Dalkarlshyttans område. I SBB:s
pågående deltaljplanearbete ser man över detta inför den
fortsatta utvecklingen av denna plats och område. I arbetet kring
infrastrukturen är tillväxtförvaltningen en inbjuden
medverkande part med fokus på att vara med och lyfta fram
viktiga aspekter gällande tillgängligheten för Masugnens alla
målgrupper.
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Arbetsgruppen för Masugnens långsiktiga lokalbehov består av
förvaltningschef, enhetscheferna på Masugnen samt Falab/Libos
fastighetskoordinator. I nuläget har denna arbetsgrupp tagit
fram ett behovsunderlag och en uppskattad skiss baserad på
nuvarande fysiska förutsättningar och lokaler som har
kompletterats med de delar som verksamheten saknar idag och
kommande år. Återkommande information till tillväxtnämnden
kommer att ske under året.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Tillväxtnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta
fram en beräknad kostnad för den tilltänkta investeringen
av nya lokaler vid Masugnen samt uppgifter på ökad
driftskostnad.

För åtgärd:
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen
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Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Tillväxtnämnden :
-Beslut vuxenutbildning Psykologi 2
Sociologi Nyköpings kommun - Avslag - Mottages inte
Dnr TN 2021/22
-Beslut vuxenutbildning Engelska 5 NTI Avslag Dnr TN 2021/22
-Beslut vuxenutbildning Medicin 1 Arboga
kommun - Bifall Dnr TN 2021/22
-Beslut vuxenutbildning Svenska
andraspråk del 4 Örebro kommun - Bifall Dnr TN
2021/22
-Beslut vuxenutbildning Psykologi 1 Arboga
kommun - Bifall Dnr TN 2021/22
-Beslut vuxenutbildning grundkurs
skogsbruk 500 p Skövde Västra Götalandsregionen Avslag Dnr TN 2021/22
-Beslut vuxenutbildning Programmering
distans 700 p Östersunds kommun - Avslag Dnr TN
2021/22
-Beslut vuxenutbildning Vård och
omsorgsarbete 2 Arboga kommun - Bifall Dnr TN
2021/22
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-Beslut vuxenutbildning Nagelterapeut
Karlshamn kommun - Avslag Dnr TN 2021/22
-Beslut vuxenutbildning Ekonomi
redovisningsassistent distansutbildning NTI - Avslag
Dnr TN 2021/22
2021-04-01 Yttrande över överklagan av avslagsbeslut
över ansökan om vuxenutbildning grundläggande
hästhållning Vreta kloster Dnr TN 2021/43
2021-06-03 Avtal InfoCaption IC oneflow-signed1926218 Dnr TN 2021/36
2020-11-24 Tilläggsavtal licenser Itslearning Dnr TN
2021/36
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Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Tillväxtnämnden :
-2020/272

Deklaration för en stark demokrati Dnr KS

-Protokollsutdrag från Utskottet för stöd
och strategis sammanträde den 9 mars 2021 USS § 10 Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxtförvaltningen
Dnr KS 2021/30
-Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021
KF § 27 - Årsredovisning 2020 Dnr KS 2021/30
2021-06-01 Föranmälan om inspektion av kommunens
årliga uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet Dnr
2021-03-02 Verksamhetsberättelse 2020
tillväxtförvaltningen Dnr KS 2021/30
2021-05-21 Protokoll från Specifika samverkansrådet
kultur 21 maj 2021 Dnr
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