KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med tillväxtutskottet, tisdag den 10 januari
2017, kl 10:00 i Masugnspipan, Masugnen
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!

Irja Gustavsson (S)

Helena Randefelt

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Irja Gustavsson, ordförande (S)

Jenny Larsson (C)

Jonas Kleber, v ordförande (C)

Inger Griberg (MP)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Linda Svahn (S)

Jonas Bernström (S)

Kristine Andersson (S)

Dan Walterson (S)

Daniel Andersson (S)

Jan Hansson (M)

Ingrid Åberg (KD)

Virosa Viberg (SD)

Mats Seijboldt (SD)

Föredragningslista
Nr.

Dnr

Ärende

Val av justerare
Förslag: Virosa Viberg (SD) med Jonas
Bernström (S) som ersättare.
Justering sker fredag den 13 januari 2017 på
sekreterarens rum.

Föredragande

Tid

Beslutsärenden
Linnea Hedkvist 10.00

1.

Rapport från demokratidagen 2016

2.

Förslag till särskilt föreningsbidrag för 2017
för feriearbete i föreningar

KS 2017/1

3.

Förslag till översyn av skadeproblam av kajor
samt fågelsäkra lösningar inom stadskärnan

KS 2017/3

4.

Försäljning av fastigheten Hagaberg 1:1 samt KS 2017/6
förvärv av fastigheten Guldsmedshyttan 17:12

5.

Meddelanden

6.

Informationsärenden
Statistik flyktingmottagande december 2016

Jesper Almlöf 11.00

Jesper Almlöf

1. Val av justerare
Förslag: Virosa Viberg (SD) med Jonas Bernström (S) som ersättare.

Justering sker fredag den 13 januari 2017 klockan 13.00 på sekreterarens rum.
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2. Rapport från demokratidagen 2016
Föredragande: Linnea Hedkvist 10.00

Sida 3 av 8

3. Förslag till särskilg föreningsbidrag för 2017 för feriearbete i
föreningar
3.1. Handlingar
KS 2017-1-1 Förslag till särskilt föreningsbidrag för 2017 för feriearbete i föreningar
258787_1_0.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-02

1 (2)
Dnr KS 2017/1

Tillväxtförvaltning
Merit Israelsson
0581-811 39
Merit.Israelsson@lindesberg.se
Tillväxtutskottet
Kommunstyrelsen

Förslag till särskilt föreningsbidrag för 2017 för feriearbete i
föreningar
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 Med utgångspunkt från den extra miljon som finns under
kommunstyrelsen för feriearbete inrättas ett särskilt föreningsbidrag för
2017 gällande feriearbete i föreningar, för att möjliggöra för föreningar
som är villiga att teckna egna kollektivavtal, att under 2017 kunna ta
emot feriearbetare i egen regi utan kostnad.

Ärendebeskrivning
I Lindesbergs kommun har det varit ett politiskt önskemål att erbjuda så många
ungdomar som möjligt en ferieplats under sommaren. Därför har Lindesbergs
kommun under ett antal år arbetat med både ferieplatser i den egna verksamheten
men även erbjudit föreningar att ta emot ferieungdomar.
Precis före sommaren 2016 fick vi indikationer på att kommunen i enlighet med
vårt kollektivavtal inte har rätt att stå som arbetsgivare för ungdomar som inte
arbetar i kommunens egen verksamhet. Eftersom vi redan då hade fått in alla
ansökningar från både ungdomar och föreningar så valde vi ändå att genomföra
processen som tidigare år. Under hösten har en dialog förts med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) angående SKL:s regelverk gällande
ferieverksamhet. Utfallet av detta är att kommunen i fortsättningen endast kan
placera ferieungdomar i sin egen verksamhet.
Föreningar har givetvis själva möjlighet att anställa feriearbetare genom den
egna verksamheten men då krävs kollektivavtal. Dessutom blir det en kostnad
för föreningen som man tidigare inte haft.
När kommunens budget togs i juni blev det beslutat om en extra miljon för
feriejobb under 2017 som ligger under KS.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

Merit Israelsson
Ärendets beredning
Tillväxtförvaltningen har handlagt ärendet men har sedan sommaren 2016
kontinuerligt haft dialog med personalavdelningen.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
För att underlätta för föreningarna att under 2017 ta emot feriearbetare i egen
regi så föreslår förvaltningen att delar av den extra miljon som finns under KS
avsätts för detta ändamål. Föreningarna skulle då kunna teckna egna
kollektivavtal, om de inte redan har det, och finansiera sina feriearbetare genom
att söka ett särskilt föreningsbidrag från kommunen.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

2 (2)

4. Förslag till översyn av skadeproblem av kajor samt fågelsäkra
lösningar inom stadskärnan
Föredragande: Jesper Almlöf 11.00
4.1. Handlingar
KS 2017-3-1 Förslag till översyn av skadeproblam av kajor samt fågelsäkra lösningar
inom sta 258789_1_0.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-01-02

1 (2)
Dnr KS 2017/3

Tillväxtförvaltning
Jesper Almlöf
0581-811 27
Jesper.Almlof@lindesberg.se
Tillväxtutskottet

Förslag till översyn av skadeproblam av kajor samt fågelsäkra
lösningar inom stadskärnan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta
 Att uppdra åt näringslivsenheten att se över skadeproblem av kajor samt
möjlig lösning på detta problem, i samråd med LIBO.
 Att uppdra åt Bergslagens kommunalteknik att utreda kostnader för att
byta soptunnor etc. till fågelsäkra lösningar inom stadskärnan.
Ärendebeskrivning
I Lindesbergs centrum har problem med kajor eskalerat under 2016. Stora
flockar av fåglarna sitter i samlingar i träd etc. vid parker/grönytor. På grund av
det stora antalet upplevs det som en väldig nedskräpning i vissa delar, samt att
cyklar etc. som parkeras blir nedskitade.
För att få bukt på detta problem kortsiktigt kan någon form av skadebekämpning
utföras, men långsiktiga lösningar är att föredra. Till exempel fågelsäkra
soptunnor.
Ärendets beredning
Jesper Almlöf, näringslivsenheten
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Problemet med kajor inom staden bör tas om hand dels kortsiktigt, men
framförallt långsiktigt. Därav bör Bergslagens kommunalteknik se över
möjligheter till fågelsäkra soptunnor, samt andra tänkbara åtgärder.
Det bör även utgå information till matserveringar etc. vikten av att få bort
smulor/matrester etc.
Konsekvenser
En kortsiktig lösning, någon form av skadebekämpning kan tas inom ramen för
näringslivsenhetens budget.
Bergslagens kommunalteknik bör återkomma med kostnadsförslag på åtgärder

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

2 (2)

Jesper Almlöf
inom deras intressesfär, samt framgent byta gamla soptunnor till fågelsäkra
varianter.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf
Arne Tschenscher

Jesper Almlöf
Handläggare

Näringslivsenheten
Bergslagens kommunalteknik

5. Försäljning av fastigheten del av Hagaberg 1:1 samt förvärv av
fastigheten Guldsmedshyttan 17:12
Föredragande: Jesper Almlöf
5.1. Handlingar
KS 2017-6-1 Försäljning av fastigheten Hagaberg 1-1 samt förvärv av fastigheten
Guldsmedshyt 258814_1_0.pdf (inkluderad nedan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-07

1 (3)
Dnr KS 2017/6

Tillväxtförvaltning
Jesper Almlof
0581-811 27
Jesper.Almlof@lindesberg.se
Tillväxtutskottet
Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Hagaberg 1:1 samt förvärv av
fastigheten Guldsmedshyttan 17:12
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta
 Lindesbergs kommun köper fastigheten Guldsmedshyttan 17:12 av
Fastigheter i Linde AB i enlighet med förslag daterat den 7 december
2016.
 Lindesbergs kommun försäljer fastigheten del av Hagaberg 1:1 till
Fastigheter i Linde AB enlighet med förslag daterat den 7 december
2016.
Ärendebeskrivning
Fastigheter i Linde AB (FALAB) har beslutat att renodla sitt fastighetsinnehav
och fokusera på fastigheter där de ser en utvecklingspotential för framtida
byggnationer, och därefter försälja resterande fastigheter. En del av dessa
fastigheter utgörs av industriområden, rekreationsområden etc. vilka inte ingår i
FALABs planerade framtida fastighetsinnehav.
FALAB avser att förvärva en fastighet av Lindesbergs kommun för planerad
byggnation av ett nytt LSS-boende.
Om försäljning genomförs bör Lindesbergs kommun förvärva en fastighet för
motsvarande värde, vilken utgörs av det långsiktiga markinnehavet för
Lindesberg kommun.
FALAB avser att förvärva del av Hagaberg 1:1.
FALAB äger ett industriområde i Storå, Guldsmedshyttan 17:12 vilken de avser
att försälja.
I bilaga 1 återfinns en karta över aktuella fastigheter.

Ärendets beredning
Jesper Almlöf, tillväxtförvaltningen

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

2 (3)

Jesper Almlof

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
I samband försäljning av aktuella fastigheter bör kommunen återföra
industrimark till det kommunala fastighetsbeståndet.
Konsekvenser
Fastigheter som förvärvas av FALAB motsvarar den köpeskilling som aktuellt
industriområde har. I samband med lagfartsansökan kommer en lagfartsavgift
om ca 5 000 som belastar näringslivsenhetens driftbudget.
Priset för den försålda tomten är under det marknadsvärde som Linesbergs
kommun generellt skulle sälja motsvarande tomt för. Dock återfinns det ett antal
VA-ledningar på fastigheten. För att möjliggöra byggnation krävs det att en
vattenledning flyttas, vilket bekostas av exploatör och beräknas kosta ca
200 000. Utöver denna ligger det en dag- och en spillvattenledning i den norra
delen av fastigheten. För att nyttja denna del för framtida förrådsbyggnader etc,
krävs en flytt av dessa. En sådan flytt bekostas av exploatören och bedöms kosta
omkring 200 000 kr.

Merit Israelsson
Förvaltningschef

Meddelas för åtgärd:
Jesper Almlöf
För kännedom:
Roger Sixtensson
Bilagor:
Karta aktuella fastigheter

Jesper Almlof
Handläggare

Jesper Almlof
Bilaga1
Del av Hagaberg 1:1, ca 2800 kvm

Guldsmedshyttan 17:12, 3800 Kvm

3 (3)

6. Meddelanden
6.1. Handlingar
KS 2016-4 Beslut Ansökan Filminstitutet Folkets Hus Bio.pdf 258572_1_1.pdf
(inkluderad nedan)
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Nytt ärendehanteringssystem Public 360
KS 2016-4

•••
Svenska
Filminstitutet

Diarienummer (Ifylls av Svenska
Filminstitutet)

Ansökan om stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort
OBS! Fyll i ansökan på datorn. Spara en kopia. Skriv ut och underteckna. Posta ansökan till
Filminstitutet.
Sökande biografägare
Organisationsnummer
Lindesbergs kommun
212000-2015
Kontaktperson
Organisationsform
Biörn Persson
Kommun
Adress
Smedieqatan 1
Postnummer
Ort
71130
Lindesberq
Telefonnummer
Mobil
0581-81563
070-6543739
Plusgiro
Bankgiro
821-3134
E-post
Webbadress
biorn.oersson@I indesberq
www.lindesberq.se

I

Ansökan avser
Biografens namn
Folkets Hus Bio
Ort
Lindesbero
Kommun
Lindesbero

SFI nr
3128
Salongens namn
Bion (bara en salong)
Län
Örebro

Checklista Bilagor:
IZI Strategi för vilka åtgärder biografägaren planerar genomföra 2016/2017 med hjälp av
stödpengarna .
D Föreningsägda biografer ska även bifoga intyg från skatteverket att biografverksamheten är
momsregistrerad
Sista ansökningsdatum:
Se www.sfi.se

Häfta inte bilagor och ansökan.
Jag har rätt att företräda sökanden och intygar att uppgifterna idenna ansökan är korrekta.
J ag godk a..nner att mm
. a personuooai'fter hanteras enliat PUL.
Ort
Datum
2016-11-04
Lindesbero
Namnförtydligande
Underskrift
Merit sraelsson

Ansökan skickas med post till:
Svenska Filminstitutet
Distribution & visning/Biografstöd
Box 27 126
102 52 Stockholm

1

Bilaga till ansökan om stöd till
utveckling av biografverksamhet på
mindre ort
Den kommande momshöjningen på biobiljetter kommer att slå hårt mot biograferna. Redan
idag försöker vi ge besökarna en unik upplevelse i konkurrens med all annan film som kan
streamas via dator och köpas via tv-box.
Men villkoren kom mer att bli ännu tuffare efter 2017-01-01 då momshöjningen träder i kraft
och vi måste vässa oss ännu mer för att försöka behålla publiken, och ge ett mervärde att gå ut
på biograf och se film.
Därför behöver vi satsa, och visa att film är bäst på bio. Därför ansöker vi om stöd för att
genomföra följande punkter:
• Ansluta oss till Klubb Lindesberg, ett lokalt rabattkort som kommer att lanseras i
Lindesberg för den lokala handeln. Ett kort i kreditkortsformat som är gratis för
användaren. Men ger olika "poäng" vid köp (där bion sätter sina egna villkor).
Fördelen med detta kort är att vi får tillgång till en egen kundbas (de som dragit sitt
rabattkort) och kan marknadsföra bion bättre. Till exempel kan vi göra massutskick av
sms till just våra kunder som besökt vår lokala biograf.
Ett rabatt erbjudande skulle kunna vara t ex att efter 10 filmer så får man en gratisfilm
eller något liknande. Kanske måste vässa erbjudande ännu mer i starten, för att få ännu
fler och ansluta sig och motivera momshöjningen.
En viktig del är dock att få kunderna i vårt kundregister. Så vi kan ha kostnadseffektiv
marknadsföring till rätt målgrupp. Film är en konsumtionsvara. Får man väl smak kan
det konsumeras mera ...
•

Utveckla vårt sociala nätverk. Idag har biografen en Facebook sida som ca 1250 har
gillat. En utmärkt plattform att ha som plattform för billig marknadsföring och
filmsnack. Men kan bli ännu bättre, varför inte 2000 som gillar sidan?

• Även titta på andra sociala nätverk, framförallt som attraherar många yngre besökare.
De yngre idag anammar nyheter på ett helt annat sätt, och för en del av dessa är
Facebook redan "gammalt'', därför behöver man leta alternativ.
• Utveckla samarbetet med lokala företag, så de kan synas på bion. Som är en utmärkt
plattform för marknadsföring åt andra innan filmerna. Om vi får med det lokala
näringslivet på ett bättre sätt, kan vi få fler besök från deras personal/kunder genom att
erbjuda intressanta paketerbjudanden där biobesöket är centralpunkten.

• Hitta andra former för att skapa intresse kring film. Kan vara allt från att "filmfolk"
(regissör/skådespelare m m) kommer till oss på bion för att ge en bakgrund och skapa
ett bredare intresse för film till att skapa olika event för våra allra yngsta besökare, där
man bygger in filmen som en del i en hel upplevelse.
•

Ansluta internet. Idag har vi inget fungerade internet, men med dagens teknik, skulle
detta kunna öppna möjligheten att t ex få med intressanta personer på länk om de nu inte har
möjlighet att komma ut till oss. Se föregående punkt.

•

Göra foajén mer gästvänlig. Idag är vi i en gammal biograf, som har sin tjusning, men
även sina brister, och inte riktigt anpassad till dagens samhälle.

• Bio ska vara en upplevelse, uppgradera ljudet från 5.1 till 7.1 . Ingen hemmabio ska
kunna matcha ett besök på biografen. Vare sig i bild som ijud.

Lindesberg 2016- 11-04

Björn Persson
Biografföreståndare

7. Statistik flyktingmottagning december 2016
7.1. Handlingar
KS 2017-7 Statistik flykting dec 2016.pdf 258815_1_1.pdf (inkluderad nedan)
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KS 2017-7
Statistik Viva IFO
Utförd av
Datum
Benämning
Kategorier

Syfte
Datum/Period
Gruppering
Unikifiering
Regler

Tobias Skogdalen/Lindesberg
2016-12-23

Registrerade ärenden
Registrerade ärenden
2016-01-01 - 2016-12-23
Månad
Registerhållare

Januari

24

Februari

22

Mars

17

April

20

Maj

35

Juni

26

Juli

7

Augusti

34

September

46

Oktober

23

November

34

December

9
Summa

Antal unika poster (Månad)
Antal dokument
fördelade på antal träffar

Totalt antal unika registerhållare

Utskriven 2016-12-23
2003, 1017, 1

297

12

304
304
294

Sida 1(1)
ILAB Viva ®

Statistik Viva IFO
Utförd av
Datum
Benämning
Kategorier

Syfte
Datum/Period
Gruppering
Unikifiering
Regler

Tobias Skogdalen/Lindesberg
2016-12-23

Registrerade ärenden
Registrerade ärenden
2016-01-01 - 2016-12-23
Ålder
Registerhållare

0

4

1

2

2

4

3

4

4

6

5

7

6

3

7

8

8

4

9

5

10

4

11

5

12

5

13

5

14

7

15

6

16

12

17

22

18

8

19

10

20

5

21

11

22

8

23

5

24

5

25

7

26

7

27

5

28

9

29

10

30

5

31

2

Utskriven 2016-12-23
2003, 1011, 1

Sida 1(2)
ILAB Viva ®

Statistik Viva IFO
Utförd av
Avser

Tobias Skogdalen/Lindesberg
Registrerade ärenden

Datum

2016-12-23

32

6

33

4

34

5

35

5

36

7

37

3

38

4

39

7

40

2

42

5

44

3

45

2

46

1

47

3

48

4

49

1

50

2

51

2

52

3

53

3

54

2

56

1

57

2

58

2

60

1

62

1

67

2

68

1

76

1
Summa

Antal unika poster (Ålder)
Antal dokument
fördelade på antal träffar

Totalt antal unika registerhållare

Utskriven 2016-12-23
2003, 1011, 1

295

61

304
304
294

Sida 2
ILAB Viva ®

