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Plats och tid: 
 

kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Magnus Storm (C), ordförande 
Nafih Mawlod (S) 
Hans Finckh (V) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kristine Andersson (S) ersätter Sofié Krantz (S) 
Jonas Kleber (C) ersätter Josefine Borgström (S) 
Markus Lundin (KD) ersätter Jan Hansson (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) ersätter Rickard Jirvelius (SD) 

Övriga deltagare: Ove Magnusson (S) 
Inger Griberg (MP) 

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) med Markus Lundin (KD) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 15 december 2021 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
84 - 89 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§84/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§85/21 KS § 90 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 

Andergard (KD) om att inleda samarbete med organisationen 
Ung omsorg 

  
§86/21 Bidrag för föreningar som är organiserade över hela landet 
  
§87/21 Uppföljning och Analys januari till och med oktober 2021 för 

tillväxtnämnden 
  
§88/21 Delegationsärenden 
  
§89/21 Meddelanden 
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TN §84/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för frågan. 

Ärendebeskrivning 
 
Jari Mehtäläinen (SD) ställer fråga om ordförandebeslut som 
tagits mellan tillväxtnämndens sammanträden. 
 
Inger Griberg (MP) fråga om skatebordsföreningen. Om 
belysning av rondellen. Om arkitekts beslut att prioritera en 
ritning om att förnya gestaltningen från järnvägsstation till 
flugparken. 
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TN §85/21   Dnr: TN 2021/51 
 
KS § 90 Motion från Markus Lundin (KD) och 
Margareta Andergard (KD) om att inleda samarbete 
med organisationen Ung omsorg 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden ställer sig positiv till att tillväxtförvaltningen 
tillsammans med Socialförvaltningen bjuder in organisationen 
för att ta del av deras verksamhet och se hur ett samarbete 
skulle kunna se ut. 
Ärendebeskrivning 

KD har genom Markus Lundin och Margareta Andergard skrivit 
en motion gällande möjligheten för Lindesbergs kommun att 
inleda ett samarbete med organisationen Ung omsorg.  

För de äldre vill man med ungdomlig energi ge det lilla extra och 
en meningsfull vardag och social gemenskap. En möjlighet för 
ungdomar att kunna få sitt första extra jobb som erbjuder 
möjlighet att kunna utvecklas både som individ och ledare.  

Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i 
arbetslivet och att ungdomen ska bli intresserad och engagerad i 
välfärdsfrågor framöver och med nya ögon vilja vara en del av 
lösningen på framtidens välfärdsutmaningar genom att göra 
äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida 
karriär- och yrkesval.  

Inom Tillväxtförvaltningen erbjuds redan idag olika insatser och 
aktiviteter kopplade till unga där bland annat några av dem sker 
i samverkan med studieförbunden som riktar specifika insatser 
till de äldre. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen ställer sig positiv till att tillsammans med 
Socialförvaltningen bjuda in organisationen för att ta del av 
deras verksamhet och se hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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TN §86/21   Dnr: TN 2021/73 
 
Bidrag för föreningar som är organiserade över hela 
landet 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Bidrag till lokala föreningar respektive bidrag till 
föreningar som är organiserade över hela landet 
separeras där tillväxtnämnden beslutar om bidrag till 
lokala föreningar och kommunstyrelsen beslutar om 
bidrag till föreningar som är organiserad över hela 
landet.  

Ärendebeskrivning 
Enligt tillväxtnämndens reglemente beviljar nämnden bidrag till 
föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige 
fastställda grunder. Dessa regleras genom riktlinjen Regler och 
villkor för föreningsbidrag.  
 
Lindesbergs kommun får dessutom många ansökningar om 
bidrag från föreningar som inte har sitt säte i kommunen utan är 
organiserade över hela landet. Föreningarnas arbete är dock 
ofta samhällsinriktat och positivt för medborgarna i Lindesbergs 
kommun. Det är således viktigt att de får stöd för att verka i 
kommunen. Lika viktigt är att ekonomiskt stöd till de 
föreningarna inte påverkar det lokala föreningslivet negativt 
genom att de båda föreningstyperna jämförs och delar 
bidragspott.  
 
Förvaltningen föreslår därför att de bidrag som kan ses som mer 
strategiska och kan röra flera politikområden hanteras av 
kommunstyrelsen.  
Förvaltningen anser det angeläget att hanterandet blir tydligt 
genom att ett beslut om separerande av bidragen fattas. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

• Bidrag till lokala föreningar respektive bidrag till 
föreningar som är organiserade över hela landet 
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separeras där tillväxtnämnden beslutar om bidrag till 
lokala föreningar och kommunstyrelsen beslutar om 
bidrag till föreningar som är organiserad över hela 
landet.  

 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kultur- och fritidschef 
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TN §87/21   Dnr: TN 2021/23 
 
Uppföljning och Analys januari till och med oktober 
2021 för tillväxtnämnden 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Uppföljning och analys januari till och med oktober 2021 
för tillväxtnämnden godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och 
med oktober en avvikelse på -1,9 mnkr. Avvikelsen berör till 
största del utbildningsenheten, främst verksamhet sfi. Detta på 
grund av minskat statsbidrag från Migrationsverket. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Uppföljning och analys januari till och med oktober 2021 
för tillväxtnämnden godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Ekonom 
Kommunstyrelsen 
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TN §88/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2021-12-01 Avtal finansiering Carrara L Duo 
Selectaavtal avtalsnr 15-0009799 samt kontrakt Selecta 
med kontraktsnr 50327770 - Kaffemaskin på Masugnen 
Dnr TN 2021/36 

  

 
2021-12-08 Avtal för IT-tjänsten Rbok - bokning och 
bidrag med föreningar - Boknings och bidragslösningar 
2017-2 ramavtal SKL Kommentus - gäller från januari 
2022 Dnr TN 2021/36 

  

 
2021-11-10 Beslut vuxenutbildning Fysik 2 Kemi 1 
Örebro - Bifall - Mottages Dnr TN 2021/81 

  

 
2021-11-10 Beslut vuxenutbildning svenska som 
andraspråk delkurs 4 Matematik grund delkurs 3 
Örebro - Bifall - Mottages Dnr TN 2021/81 

  

 
2021-11-10 Beslut vuxenutbildning Vård- och 
omsorgsutbildning Örebro - Avslag - Mottages inte Dnr 
TN 2021/81 

  

 
2021-10-18 Beslut vuxenutbildning Fysik 1A Kemi 1 
Örebro - Bifall - Mottages Dnr TN 2021/81 

  

 
2021-11-25 Beslut vuxenutbildning kompetenshöjning 
vård- och omsorgsutbildning Stockholm - Avslag Dnr TN 
2021/81 
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2021-10-26 Beslut vuxenutbildning Bagare 1300 p 
Göteborg - Avslag Dnr TN 2021/81 

  

 
2021-10-26 Beslut vuxenutbildning Historia 2B Kultur 
distans Örebro - Bifall - Mottages Dnr TN 2021/81 

  

 
2021-10-28 Beslut vuxenutbildning Kemi 1 Örebro - 
Bifall - Mottages Dnr TN 2021/81 

  

 
 
-- Revidering av tillväxtnämndens 
delegationsordning Dnr TN 2021/1 
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TN §89/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
-- Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens 
sammanträde den 9 november 2021 TN § 81 - 
Sammanträdestider för tillväxtnämnden 2022 Dnr TN 
2021/56 

  

 
2021-11-08 Beslut om fördelning av anvisningar 
mottagande av vissa nyalnända invandrare för 
bosättnng 2022 till kommuner i Örebro län Dnr 851-
7199-2021 Dnr  

  

 
2021-11-15 BUN § 113 Sammanträdestider för barn- 
och utbildningsnämnden 2022 Dnr  

  

 
2021-11-16 KS § 157 Mål och budget 2021 - revidering 
skolmiljarden Dnr  

  

 
2021-11-16 KS § 160 Ekonomiskuppföljning september 
2021 Dnr  

  

 
2021-11-16 KS § 162 Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi 
2022 Dnr  

  

 
2021-11-18 SN § 176 Sammanträdestider för 
socialnämnden år 2022 Dnr  

  

 
2021-11-22 KF § 122 Mål och budget 2021- revidering 
skolmiljarden Dnr  
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2021-11-22 KF § 131 Avsägelse och fyllnadsval efter 
Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden Dnr  

  

 
2021-11-22 KF § 132 Revisorer till Stiftelse till 
kulturella aktiviteter Dnr  
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