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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-08 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Tillväxtförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Sofié Krantz (S), Ordförande 
Nafih Mawlod (S) 
John Omoomian (S) 
Hans Finckh (V) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Rickard Jirvelius (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Jonas Kleber (C) ersätter Magnus Storm (C) 
Fredrik Rosenbecker (SD) ersätter Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga deltagare: Kristine Andersson (S) 
Inger Griberg (MP) 
Markus Lundin (KD) 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, Utvecklingsstrateg 
Kristina Öster, enhetschef kultur och fritid 
Kenneth Andersson, samordnare  
Jonas Andersson, fritidskonsulent 
Anna Hedman, kommunal  
Sofie Sälle, ekonom 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Conny Ärlerud (M) med Jan Hansson (M) som ersättare 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset den 8 november 2022 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
71 - 81 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Sofie Krantz 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Conny Ärlerud 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§71/22 Byggnation av utegym i Frövi 

  

§72/22 Bidrag om investeringsbidrag till Löa SK för multihall 

  

§73/22 Redovisning av feriejobb 2022 

  

§74/22 Avgiftsfritt bibliotek 

  

§75/22 Uppföljning av föreningsbidrag och framtida arbete med 
civilsamhälle 

  

§76/22 Uppföljning och Analys 2022 för tillväxtnämnden 

  

§77/22 Internkontrollplan för tillväxtnämnden 2023 

  

§78/22 Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2023 

  

§79/22 Frågor väckta av ledamöter 

  

§80/22 Delegationsärenden 

  

§81/22 Meddelanden 
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§71/22   Dnr: TN 2022/36 

 

Byggnation av utegym i Frövi 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 
 Anta yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har ställt frågan till tillväxtförvaltningen att 
utreda lämplig plats för ett utegym i Frövi. 
 
Tillväxtförvaltningen har varit i kontakt med författaren av 
medborgarförslag och Frövi IK för att inhämta deras synpunkter 
om lämplig plats i Frövi för ett utegym. 
 
Det har framkommit tre förslag på plats. Vid strandpromenaden 
i Frövi, på Fröjevi IP och Näsbyvallen. 
 
Ett utegym bör vara beläget så att det är lättillgängligt för 
allmänheten och att det kan användas som ett komplement till 
annan motionsverksamhet. 
 
Den mest lämpliga platsen för ett utegym är i anslutning till ett 
motionsspår. Eftersom det finns ett elljusspår med start vid 
Näsbyvallen så är förslaget att ett utegym byggs vid Näsbyvallen. 
Samtliga vidtalade personer är överens om att Näsbyvallen är en 
lämplig plats. 
 
Fördelen är att det finns ytor runtikring som kan nyttjas till fler 
fritidsverksamheter som t.ex. en framtida discgolfbana, Exakt 
plats och typ av utegym bör tas fram tillsammans med Frövi IK 
som idag nyttjar området kring Näsbyvallen i sin verksamhet. 
Utegymmet kan då nyttjas av allmänheten och även av Frövi IK:s 
verksamhet för såväl ungdomar som för motionsverksamhet för 
vuxna. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Tillväxtnämnden besluta  
 Anta yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 
 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen. 
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§72/22   Dnr: TN 2022/55 

 

Bidrag om investeringsbidrag till Löa SK för multihall 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 
 Bevilja Löa SK:s ansökan om extra investeringsbidrag på 

100 000 förutsatt att föreningen får finansiering på 
resterande del av kostnadsökningen och att 
byggnationen har startat. 

Ärendebeskrivning 

Löa Sportklubb blev beviljade 150 000 i investeringsbidrag i 
slutet av 2021 till bygge av en multihall på totalt ca 3 450 000 
(TN 2021/37) Hallen är avsedd för padel, klättring och 
volleyboll. 
 
De har fortfarande inte byggt hallen utan den har fördyrats med 
ca 500 000 sedan den tidigare ansökan blev beviljad. Se bilagor. 
 
För att böja bygga hallen måste föreningen få in ytterligare ca 
500 000 i extra finansiering. De har fått ett muntligt löfte från 
allmänna arvsfonden, som är den största finansiären, på ett 
extra bidrag på 345 000 kr. De söker även 50 000 i extra bidrag 
från Bergslagens Sparbanksstiftelse. Ingen av bidragen har 
bekräftats ännu. De söker 100 000 från Lindesbergs kommun. Se 
bilaga. 
 
Multihallbygget i Löa är värdefullt för spridning av bra 
anläggningar till landsbygden varför förvaltningen föreslår 
nämnden att bevilja ytterligare bidrag till föreningen på 
100 000. Det finns utrymme i budgeten för investeringsbidrag. 
Beviljas bidraget till Löa SK återstår ca 200 000 i 
investeringsbidrag. Beslutet bör fattas under förutsättning att 
föreningen lyckas få ihop hela den extra investeringen. 
 
Alla årsmöteshandlingar har inkommit tidigare i samband med 
föreningens ansökan om driftsbidrag för 2022. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Bevilja Löa SK:s ansökan om extra investeringsbidrag på 

100 000 förutsatt att föreningen får finansiering på 
resterande del av kostnadsökningen och att 
byggnationen har startat. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Conny Ärlerud (M) yrkar bifall till liggande förslag 
 
För åtgärd: 

Fritidskonsulenten för utbetalning. 
 

För kännedom: 

Föreningen 
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§73/22   Dnr: TN 2022/28 

 

Redovisning av feriejobb 2022 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

303 ungdomar sökte i år feriearbete genom Lindesbergs 
kommun, av vilka vi utifrån budget kunde tillsätta 202.  
 
39 anmälda med särskilt skäl varav vi tillsatte 27.  
 
218 platser att fylla samt fler intresserade på reservlistan.  
 
18 föreningar och 21 kommunala arbetsplatser. 128 ungdomar 
på föreningar och 74 på kommunala arbetsplatser.  
 
Ursprunglig budget: 1 312 000 kronor. Extra medel från 
regeringen/ Arbetsförmedlingen: 250 000 kronor. LIBO 
finansierade själva sina platser men vi administrerade 
platstillsättningen.  
 
Handledarträff där 15 handledare deltog. Informationen 
skickades även ut via mail.  
 
Ung Drive var planerat men de avbokade. Andra nya projekt/ 
platser i år: Kokillen, LIBO och digitala seniorer.  
 
Inga olyckor är inrapporterade under sommaren. 
 
Enkätutskick för utvärdering till arbetsplatser samt 
feriearbetare. 
 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
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§74/22   Dnr: TN 2022/54 

 

Avgiftsfritt bibliotek 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 
 
Biblioteken i Lindesbergs kommun blir avgiftsfria genom att 
samtliga avgifter som uppkommer i samband med lån av 
samtliga folkbibliotekets medier tas bort.  
 
Beslutet avser lån gjorda efter 2023-01-01. Tidigare lån 
hanteras enligt tidigare regler. 
 
Beslutet ovan träder i kraft under förutsättning att Hällefors 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun tar 
motsvarande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Genom att ge människor möjligheten att låna utan risk för 
ekonomiska konsekvenser ökar tillgängligheten och främjar 
läsning, språkutveckling och kunskapsinhämtande. Därför 
föreslås att samtliga avgifter som uppkommer i samband med 
lån av samtliga folkbibliotekets medier tas bort. Med avgifter 
avses reservationsavgifter, avgifter som uppkommer i samband 
med försening, ersättning av förkomna eller trasiga medier samt 
kostnad för förkomna bibliotekskort. 
Avgifter kopplat till kopiering, hyra av lokaler med mera 
omfattas inte av förslaget. 
 
Sedan september 2021 pågår ett nära samarbete mellan 
folkbiblioteken i Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Nora kommun genom 
Bergslagsbibblan. Syftet är att öka tillgängligheten till 
folkbiblioteken i kommunerna. Samarbetet omfattar bland annat 
regler och avgifter. För beslut som avser ekonomiska åtaganden 
erfordras konsensusbeslut oavsett beslutsnivå.  
 
Enligt bibliotekslagens (2013:801) ändamålsparagraf ska 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

biblioteksverksamheten vara tillgänglig för alla. Dessutom ska 
folkbiblioteken särskilt främja läsning och tillgång till litteratur 
(§ 7). Folkbiblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur 
utifrån deras behov och förutsättningar (§ 8). Enligt § 9 är 
utlåning på folkbibliotek är avgiftsfri enligt bibliotekslagen men 
biblioteken kan ta ut ”avgift för de fall låntagare inte inom 
avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat”.  
 
Förslaget syftar till att ta bort trösklar, öka tillgängligheten och 
bygga förtroende mellan medborgare och kommun.  Resultatet 
blir att fler kan och vill ta del av bibliotekets tjänster och att 
biblioteket framför allt främjar läsning och tillgång till litteratur.  
 
Enligt artikel 2 i konventionen om barnets rättigheter är alla 
barn lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras på egen grund eller på grund av omständigheter 
som rör deras föräldrar, vårdnadshavare eller 
familjemedlemmar. Ett avgiftsfritt bibliotek är en förutsättning 
för att alla barn får tillgång till biblioteket oavsett familjens 
ekonomiska situation. Region Örebro län har under 2021 gjort 
en prövning och analys av barnets bästa när det gäller barns 
tillgång till ett eget bibliotekskort. För möjliggöra detta är ett 
första steg att göra biblioteken avgiftsfria.   
 
Enligt bibliotekslagen är lån av medier från folkbibliotek en 
rättighet. Det innebär också att systemet kan missbrukas. 
Bedömningen är dock att de positiva konsekvenserna av 
förslaget överväger, inte minst för barn och ungas tillgång till 
litteratur. Det visar också erfarenheter från andra folkbibliotek, 
som till exempel Karlskoga bibliotek. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Biblioteken i Lindesbergs kommun blir avgiftsfria genom att 
samtliga avgifter som uppkommer i samband med lån av 
samtliga folkbibliotekets medier tas bort.  
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Beslutet avser lån gjorda efter 2023-01-01. Tidigare lån 
hanteras enligt tidigare regler. 
 
Beslutet ovan träder i kraft under förutsättning att Hällefors 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun tar 
motsvarande beslut. 
 
 
För åtgärd: 

Samordnare för biblioteken 
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§75/22   Dnr: TN 2022/52 

 

Uppföljning av föreningsbidrag och framtida arbete 

med civilsamhälle 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 
 Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 genomfördes en revision av kultur- och 
fritidsenhetens arbete med föreningsbidrag. Resultat och 
åtgärder rapporterades till tillväxtnämnden i januari 2022.  
 
Med anledning av revisionsrapporten har kultur- och 
fritidsenheten genomfört en genomlysning av arbetet med 
föreningsbidragen. Rutiner har setts över, tydliggjorts och 
dokumenterats. Olika uppföljningsmoment har förts in i 
rutinerna. Kultur- och fritidsenheten har också stärkt 
organisationen genom att anställa en samordnare för 
fritidsfrågor. Syftet är att säkerställa kvalitet och stabilitet. 
 
Revisionsrapportens slutsatser, olika bidragsärenden, dialog 
med föreningar med mera har aktualiserat frågan om hur 
Lindesbergs kommun kan stödja civilsamhället i framtiden. Det 
finns potential att utveckla samverkan med kommunen och att 
stärka den roll civilsamhället kan ta i samhället. En översyn av 
bland annat de stöd som finns har därför startas av kultur- och 
fritidschefen. Men det handlar inte endast om att se över de 
riktlinjer som finns utan också om att finna nya sätt att arbeta 
med föreningarna och det övriga civilsamhället.  
 
En del förändringar rör sig om verkställighet men en del handlar 
om beslut på politisk nivå och kommer därför att komma till 
tillväxtnämnden.   
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Tacka för informationen. 
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§76/22   Dnr: TN 2022/19 

 

Uppföljning och Analys 2022 för tillväxtnämnden 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 
 Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen 

för perioden januari till oktober 2022 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 

 Uppmanar förvaltningen att hålla en budget i balans. 

Ärendebeskrivning 

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista 
oktober 2022 för Tillväxtnämnden. Budgetavvikelse för denna 
period redovisas till -2,1 mnkr, detta främst till följd av minskat 
statsbidrag från Migrationsverket som berör svenska för 
invandrare.   
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen 

för perioden januari till oktober 2022 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sofie Krantz (S) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 

 Uppmana förvaltningen att hålla en budget i balans. 
 
Conny Ärlerud (M) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 

 Tillväxtnämnden äskar medel från kommunstyrelsen för 
att täcka upp nämndens underskott. 

 
Jonas Kleber (C) och Nafih Mawlod (S) yrkar bifall till liggande 
förslag med Sofie Krantz tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner så beslutat 
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Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Sofie Krantz 
tilläggsförslag och finner så beslutat. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Conny 
Ärleruds tilläggsförslag och finner att den avslås. 
 
Votering begärs och ska genomföras 
 
JA-röst för avslag och NEJ-röst för bifall. 
 
Ordförande har utslagsröst och lägger sin röst sist. 
 
Ledamot och tjänstgörande 

ersättare 

JA NEJ AVSTÅR 

Nafih Mawlod (S) x   
John Omoomian (S) x   
Jonas Kleber (C) x   
Hans Finckh (V) x   
Jan Hansson (M)  x  
Conny Ärlerud (M)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Rickard Jirvelius (SD)  x  
Sofie Krantz (S) ordförande x   
Summa 5 4 0 

 
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar tillväxtnämnden att 
avslå Conny Ärleruds tilläggsförslag.  

Reservationer 

Conny Ärlerud (M) reserverar sig till förmån till sitt förslag.  

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§77/22   Dnr: TN 2022/59 

 

Internkontrollplan för tillväxtnämnden 2023 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden antar internkontrollplan för år 2023 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har utifrån Styrmodell för 
ledning och styrning tagit fram internkontrollplan utifrån vilka 
risker som kan göra att verksamheten inte klarar av att leverera 
sitt grunduppdrag. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun. I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige 
beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf § 60/204 som 
syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen 
bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer 
och tillämpningar mm. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden antar internkontrollplan för år 2023 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§78/22   Dnr: TN 2021/66 

 

Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2023 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 
 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden år 2023 antas. 
 
Revidering av grunduppdrag och budget för överflyttad 
verksamhet från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
kommer att ske i början av 2023. 

Ärendebeskrivning 

Enligt handlingsplan för styrmodell för ledning och styrning ska 
grunduppdrag på nämndnivå, kvalitetsfaktorer på nämndnivå 
och nämndmål vara antagna senast i december. 
 
Tillväxtförvaltningen överlämnar härmed förslag till 
verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden för antagande.  
 
Förslaget är oförändrat från 2022. Arbete med reviderade 
utvecklingsmål kommer att ske under 2023 inför år 2024. 

Förslag till beslut 

Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden år 2023 antas. 
 
Revidering av grunduppdrag och budget för överflyttad 
verksamhet från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
kommer att ske i början av 2023. 
 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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TN §79/22   Dnr:  

 

Frågor väckta av ledamöter 

 

Beslut 

Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

 
Inga frågor väcks under denna punkt 
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TN §80/22 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
-- Avropsavtal via LäroMedia - Lindesbergs 
kommun - förnyelse av avtal Dnr TN 2022/17 

  

 
2022-11-01 Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen 2 till och med 4 november 2022 
Dnr TN 2022/48 

  

 
2022-09-16 Personuppgiftsbiträdesavtal skolornas 
verksamhet i TietoEvry Educations produkter för 
vuxenutbildning Tieto Sweden AB Dnr TN 2022/64 

  

 
 
2022-10-13 Avtal och Serviceavtal 9640824-1 
Kommunhuset kaffemaskin Milan Dnr TN 2022/17 

  

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 18 (18) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 

 
 2022-11-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §81/22 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2022-10-13 SN § 119 Information om försörjningsstöd 
och uppföljning av uppdrag inom 
arbetsmarknadsenheten Dnr TN 2022/3 

  

 
2022-10-13 SN § 118 Svar Remiss av motion från Jari 
Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD) Fredrik 
Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen.docx Dnr TN 2022/47 
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