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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 

2017-09-05  

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, Masugnen, kl. 9:00–12:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Jonas Kleber (C) 

Jonas Bernström (S) 

Dan Walterson (S) 

Jan Hansson (M) 

Virosa Viberg (SD) 

Ingrid Åberg (KD) för Pär- Ove Lindqvist (M)  

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Daniel Andersson (S) 

Kristine Andersson (S) 

Linda Svahn (S) 

Jenny Larsson (C) 

Inger Griberg (MP) 

Mats Seijboldt (SD) 

 
Övriga deltagare: Malin Ekholm, sekreterare  

Christer Lenke, kommunchef 

Kristina Öster, kulturchef  

Linda Gunharnnar, praktikant  

Jeanette Andersson, näringslivsutvecklare  

Jonas Andersson, fritidskonsulent  

 

 
Utses att justera Virosa Viberg (SD) med Dan Waltersson som ersättare  

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten, onsdagen den 13 september 2017 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Malin Ekholm  

 

Paragraf 
 

§ 125-126 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Virosa Viberg   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-09-05 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

Underskrift ...................................................................................... 
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TU § 125/2017   Dnr: AKK2016/351 

 

Förslag till remissvar om kulturgaranti 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Remiss kulturgaranti besvaras med kulturchefs skrivelse daterat den 12 

juli 2017. 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro län inkom den 5 november 2016 med en förremiss med en 

inbjudan om att lämna synpunkter på förslaget kulturgaranti Örebro län.  

 

Kulturchef Kristina Öster inkom den 5 december 2016 med ett yttrande på svar 

på förremissen.  

 

Den 19 juni inkom Örebro region med en remiss med förslag till kulturgaranti. 

Kulturgarantin syftar till att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur 

för alla barn och unga i skolan (från tre år i förskolan till och med gymnasiet) 

oavsett var de bor i länet, samt bidra till ökad möjlighet att ta del av många olika 

slags professionell kultur och eget skapande.  

 

Kulturchef inkom den 12 juli 2017 med en tjänsteskrivelse med svar på remiss 

om kulturgaranti för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut  

 
 Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 Remiss kulturgaranti besvaras genom texten under rubriken remissvar från 

Lindesbergs kommun i tjänsteskrivelsen från kulturchef.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att besluta:  

 Remiss kulturgaranti besvaras med kulturchefs skrivelse daterat den 12 

juli 2017. 

 

Virosa Viberg (SD) deltar inte i beslutet  
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_______ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom: 

Kulturchef 
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TU § 126/2017   Dnr: KS 2017/328 

 

Uthyrning av Lindeskolans aula  

Beslut  

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

 

Gymnasiechef Staffan Hörnberg överlämnade den 5 april 2017 en 

tjänsteskrivelse med bifogat prospekt till barn- och utbildningsnämnden för 

antagande. I tjänsteskiven föreslår förvaltningen att nämnden beslutar: 

 

 Lindeskolan får tillämpa förslagen prislista avseende uthyrning av 

skolans aula.  

 Lindeskolan får ta det fulla ansvaret för administration, uthyrning och 

fakturering. Ansvaret ska omfatta dagtid, kvällar och helger. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 maj 2017 § 88 att 

förvaltningens förslag till beslut överlämnas till tillväxtutskottet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut  

 

Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet beslutar: 

 Lindeskolan får tillämpa förslagen prislista avseende uthyrning av 

skolans aula.  

 Lindeskolan får ta det fulla ansvaret för administration, uthyrning och 

fakturering. Ansvaret ska omfatta dagtid, kvällar och helger.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet beslutar:  

 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.  

______ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 


