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Ärendeförteckning
§23/20

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–
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Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten 2020
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TU §23/20

Dnr: KS 2018/348

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun
2020–2024
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat
den 5 maj 2020 antas.
Ärendebeskrivning
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya
bostäder ser ut.
Varje kommun ska med riktlinjer planera för
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra
regionala organ tillfälle att yttra sig.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst
innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål,
och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen.

Justerandes signatur
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Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för
utveckling.
Svefa AB har levererat ett utkast till
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun.
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som
sammankallande till en arbetsgrupp för
Bostadsförsörjningsprogrammet.
Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i
Bostadsförsörjningsprogrammet.
I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen,
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB.
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat
den 5 maj 2020 antas.
_____
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tillväxtförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Lindesbergsbostäder AB
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TU §24/20

Dnr: KS 2020/73

Lägesrapport april 2020 för tillväxtförvaltningen
Beslut
Lägesrapport per sista april 2020 för tillväxtutskottet godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam
bedömning av de kvalitetsfaktorer som tillväxtutskottet har
beslutat om som redovidsas i bifogad lägesrapport.
Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån de
förutsättningar och framtidsutmaningar på grund av Covid-19.
Pandemin har påverkan på förvaltningens olika verksamheter
på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser olika ut för
respektive enhet.
Ekonomiskt redovisar tillväxtförvaltningen under perioden
januari till och med april en avvikelse på -0,7 mnkr, delvis beror
det på ökade kostnader nytt avtal för färdtjänst,
Näringslivsenheten redovisar ett positivt överskott på 0,9 mnkr
som beror på på icke förbrukade konsultkostnader för markoch exploatering, som kommer användas under året.
Utbildningsenhetens avvikelse berör generellt minskade
intäkter än budgeterat, främst gällande svenska för invandrare.
Dessa intäkter beror på att det är färre nyanlända, vissa
återsökande, försörjande i hemmet där kommunen inte är
berättigad etableringsersättning.
Caféets avvikelse beror på att det inte finns någon budget för
verksamheten på grund av besparing, dock finns för tillfället
lönekostnader samt livsmedelskostnader. Försäljning har
genererat en viss intäkt men inte så pass att det täcker både
lönekostnad samt livsmedel.
Förslag till beslut
Lägesrapport per sista april 2020 för tillväxtutskottet godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur
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_____
För kännedom:
Kommunstyrelsen
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TU §25/20

Dnr: KS 2020/64

Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten
2020
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Revisionsrapporten ”uppföljande granskning av
näringslivsverksamheten” besvaras med reviderat yttrande från
näringslivschefen till kommunstyrelsen den 19 maj 2020.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
revisionsfirman PWC genomfört ” Uppföljning av granskning av
näringslivsverksamheten 2020”
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen med önskan om skriftligt svar senast 21 maj
med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder nämnden
planerar att vidta.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av
näringslivsverksamheten” besvaras med yttrande från
näringslivschefen daterad den 2020-05-04.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av
förvaltningens förslag
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Revisionsrapporten ”uppföljande granskning av
näringslivsverksamheten” besvaras med reviderat yttrande från
näringslivschefen till kommunstyrelsen den 19 maj 2020.
Beslutsgång

Justerandes signatur
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Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag
och finner att förslaget godkänns
_____
För kännedom:
Revisorerna i Lindesbergs kommun
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TU §26/20

Dnr: KS 2019/234

Genomlysning av tillväxtförvaltningens
verksamhetslokaler
Beslut
Redovisning av genomlysning av tillväxtförvaltningens
verksamhetslokaler läggs till handlingarna.
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att fortsätta
arbetet med att utveckla området kring Masugnen samt se över
hyresavtal med gymnastikhallen Fellingsbro. Återrapport ska
ske till tillväxtutskottet i oktober 2020.
Ärendebeskrivning
Framtida utmaningar och ekonomiska krav kräver att
organisationen arbetar mer kostnadseffektivt och att lokaler
används på bästa möjliga sätt till lägsta kostnad.
Ett effektivt resursutnyttjande leder på sikt till en mer hållbar
ekonomi.
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning över alla lokaler som används av
kommunens förvaltningar och ge förslag på effektivare
lokalutnyttjande.
Sammanfattande behov för tillväxtförvaltningen redovisas
nedan:
Kulturenheten
Huvudbiblioteket är slitet och behöver en uppfräschning. Det
finns även ett behov av bättre lokaler för kulturhistoriska
arkivet. Det handlar allra främst om säkerhet för materialet
utifrån översvämningsrisken, men viktigt är också
tillväxtutrymme.
Meröppet planeras för biblioteksfilialerna i Storå, Fellingsbro
och Frövi.
Näringslivsenheten

Justerandes signatur
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Nybyggda lokaler för kontor och turistbyrå, inga framtida behov
är aktuella i dagsläget.
Förenings/fritidslokaler
Fortsatt översyn av nyttjandegraden av föreningslokaler
kommer ske under 2020 och framåt. Förändringar kommer ske
kommande år, bland annat ska Sandströms avvecklas och
verksamheterna som ryms där föreslås gås över till andra
lokaler.
Tillväxtförvaltningen betalar hyra för Linden. För det avsattes
extra medel under 2020, men ingen finansiering för lokalhyran
2021 och framåt finns budgeterad.
Tillväxtförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
delar på hyreskostnaden för gymnastiksalen i Fellingsbro
(Kvasta 5:13) som sedan den 15 augusti 2018 är förbjuden att
använda med hänvisning till Miljöbalken (Dnr KS 2018/78).
Masugnen (vuxenutbildningsenheten och
arbetsmarknadsenheten)
Kring Masugnsområdet har ett förändrat lokalbehov uppkommit
senaste åren, då vi har fler vuxenstuderande och deltagare på
arbetsmarknadsenheten. Det finns utmaningar med att kunna
nyttja lokalerna på ett ändamålsenligt sätt.
Fastigheter i Linde AB har fått i uppdrag att göra en utredning av
Masugnsområdet, som ska verka som underlag för att kunna ta
ställning till eventuell ombyggnation. Framförallt finns ett
utökat behov av undervisningslokaler. Vid förväntad
lågkonjunktur kommer förmodligen behovet av
undervisningslokaler att öka ytterligare på grund av fler
vuxenstuderande.
Sfi-paviljongen behöver fasas ut då den inte är ändamålsenlig
längre. Mer aktiviteter sker på Masugnen för eleverna (te.x
heltids-sfi) och lokalerna räcker inte till varken för lärare eller
elever.
Snickeriet och Serviceteamet har även de ett utökat behov av
lokaler. Fler deltagare vid utökad verksamhet ex. bilpool, städlag
skapar ett utökat behov av fler omklädningsrum och
duschmöjligheter samt toaletter.

Justerandes signatur
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En önskan finns om att flytta snickeriet till Masugnsområdet för
att kunna nyttja resurserna på bästa sätt, men det innebär en
stor investering.
Förvaltningens förslag till beslut
Redovisning av genomlysning av tillväxtförvaltningens
verksamhetslokaler läggs till handlingarna.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
uppdrar till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att
utveckla området kring Masugnen samt se över hyresavtal med
gymnastikhallen Fellingsbro. Återrapport ska ske till
tillväxtutskottet i oktober 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och
finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Kommundirektör
Förvaltningschef
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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TU §27/20

Dnr: KS 2020/58

Redovisning av statistik försörjningsstöd,
arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenhetens största uppdragsgivare är
försörjningsstöd inom Socialförvaltningen. Därför är ett tätt
samarbete en förutsättning för att vi ska lyckas med våra
uppdrag inom båda enheterna.
Vi redovisar arbetsmarknadsenhetens statistik för 2019 och
beskriver vad resultatet av 245 ärenden blev. Vi har också gjort
en analys av de 103 personer som återlämnats till
uppdragsgivare – varför återlämnas de och hur kan vi bedriva en
verksamhet som motsvarar behovet?
Johanna Stunz kommer redovisa hur ärendena på
försörjningsstöd ser ut i januari 2020.
Vi presenterar även en del siffror från Arbetsförmedlingens
statistik kring arbetslösheten i kommunen januari 2020.
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_____
För kännedom
Socialnämnden

Justerandes signatur
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TU §28/20

Dnr: KS 2020/18

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar
2020
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur
kommunstyrelsens oförutsedda.
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att utreda
möjligheter samt för- och nackdelar med sommarskola som
feriearbete.
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten samordnar feriejobb för ungdomar i
Lindesbergs kommun. Under 2020 har vi en budget för 160
ungdomar och har fått statliga medel för ytterligare 50 platser,
sammanlagt 210 platser.
I och med Covid-19 och rådande läge, behöver vi tänka på ett
annat sätt kring de kommunala platser som erbjuds. Bland annat
kan vi inte ha ferieungdomar inom äldre- och barnomsorgen.
För att kunna bereda fler platser, vill arbetsmarknadsenheten
utöka samarbetet med bland andra SBB, Röda Korset,
Erikshjälpen med flera för att ta fram ytterligare ferieplatser.
För att skapa dessa förutsättningar, behövs ytterligare
handledare samt fordon. Arbetsmarknadsenheten vill därför
äska om 150 000 kronor för att avlöna två arbetshandledare.
Pengarna ska även kunna täcka omkostnader för fordon och
drift.
För att kunna erbjuda så många unga som möjligt ett feriejobb
och samtidigt undvika placering inom verksamheter där det
finns risk för smittspridning, behöver vi skapa fler feriejobb.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar om att bevilja 150 000 kronor till
arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare

Justerandes signatur
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som kan handleda ungdomar under perioden 8 juni till och med
14 augusti.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av
förvaltningens förslag
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur
kommunstyrelsens oförutsedda.
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheter samt föroch nackdelar med sommarskola som feriearbete.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång.
Först behandlas förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S)
ändringsförslag och därefter behandlas Irja Gustafsson (S)
tilläggsförslag.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag
och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Arbetsmarknadsenheten
Förvaltningschefen
För kännedom:
Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen,
Tillväxtförvaltningen, Samhällsbyggnad Bergslagen

Justerandes signatur
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TU §29/20

Dnr: KS 2020/103

Byggnadspris 2020
Beslut
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års byggnadspris.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut årligen. Pristagaren
utses av en jury som består av tillväxtutskottet tillsammans med
kommunens stadsåarkitekt. Enligt reglemente för Lindesbergs
kommuns byggnadspris delas det ut som uppmuntran för insatser i
bevarandet av historisk värdefull byggnadskultur i kommunen
samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom
uppförandet av ett modernt byggnadsverk.
Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs
kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt
ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur
samspelar med den befintliga miljön. Den årliga prissumman
uppgår till 10 000 kr. Byggnadspriset delas enligt reglementet ut på
Nationaldagen 6 juni.

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års byggnadspris.
_____
För åtgärd:
Kulturchef

Justerandes signatur
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TU §30/20

Dnr: KS 2020/104

Föreningsledarstipendium 2020
Beslut
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års
föreningsledarstipendium.
Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet är stipendienämnd för
föreningsledarstipendiet som delas ut varje år. Lindesbergs
kommuns föreningsledarstipendium delas ut till personer som
genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar
och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen.
Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas
genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och
engagemang. Stipendiet delas ut till person eller grupp som är
verksamma inom föreningslivet i Lindesbergs kommun.
Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen.
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet
kan ej utgå till samma mottagare mer än en gång.
Stipendieutdelningen ska enligt reglementet äga rum på
Nationaldagen 6 juni.
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års
föreningsledarstipendium.
_____
För åtgärd:
Kulturchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2020-05-12

TU §31/20

Dnr: KS 2020/32

Kulturstipendium 2020
Beslut
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års
kulturstipendium.
Ärendebeskrivning
Tillväxtutskottet är stipendienämnd för kulturstipendiet som
delas ut varje år.
Enligt reglementet delas Lindesbergs kommuns kulturstipendium
till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap
inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan
jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till
fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga
området.
Kulturstipendiet kan delas ut till person som är bosatt eller född i,
eller har särskild anknytning till Lindesbergs kommun. Utskottet
bör eftersträva lika fördelning mellan könen.
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan
ej utgå till samma mottagare mer än en gång. Stipendieutdelningen
ska enligt reglementet äga rum på Nationaldagen 6 juni.

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års
kulturstipendium.
_____
För åtgärd:
Kulturchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2020-05-12

TU §32/20

Dnr: KS 2020/128

Bidrag för stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
2020
Beslut
Tillväxtutskottet beslutar
• Bevilja bidrag med 150 000 kronor till stiftelsen
Frövifors pappersbruksmuseum 2020.
Ärendebeskrivning
Frövifors pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan
en stiftelse där en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent
formellt kan inte Frövifors pappersbruksmuseum få
föreningsbidrag.
Frövifors pappersbruksmuseum söker 268 000 kr i bidrag vilket
motsvarar bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
• Bevilja bidrag med 150 000 kronor till stiftelsen
Frövifors pappersbruksmuseum 2020.
_____
För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2020-05-12

TU §33/20

Dnr: KS 2020/129

Fördelning av bidrag till studieförbund 2020
Beslut
Tillväxtutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att
återkomma till sammanträdet i juni 2020 med en ny fördelning
utifrån att studieförbunden ska vara verksamma i kommunen.
Ärendebeskrivning
Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län
för 2019 var 600 000 kronor.
Fördelningen blir 525 000 kronor att fördela mellan
studieförbunden och 75 000 kronor till RF-SISU Örebro län.
Örebro läns Bildningsförbund har lämnat en skrivelse till
Lindesbergs kommun där de önskar ett oförändrat bidrag enligt
bilaga.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar
• fastställa bidragens storlek för 2020 till studieförbunden
och EF-SISU Örebro län.
•

fastställt bidrag fördelas utifrån tidigare fördelningsmall.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
återremitterar ärendet till förvaltningen för att återkomma till
sammanträdet i juni 2020 med en ny fördelning utifrån att
studieförbunden ska vara verksamma i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång.
Först behandlas om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Om tillväxtutskottet beslutar att ärendet ska
avgöras idag behandlas därefter förvaltningens förslag.
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2020-05-12

Ordförande frågar tillväxtutskottet om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att tillväxtutskottet beslutar att
återremittera ärendet.
_____
För åtgärd:
Ekonomienheten
Fritidskonsulent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskottet

2020-05-12

TU §34/20

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till tillväxtutskottet:
2020-04-17 Redovisning statistik in- och utflödet
arbetsmarknadsenheten AME mars 2020 Dnr KS
2020/58

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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