Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-15

Kommunstyrelsen

Plats och tid:

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-17:00

Beslutande:

Bengt Storbacka (S)
Linda Svahn (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga deltagare:

Jan Hansson (M)
Nafih Mawlod (S)
Göran Gustavsson (M)
Inger Griberg (MP)
Anders Ceder (S)
Magnus Storm (C)
Sofie Krantz (S)
Elin Axelsson (S)
Fredrik Sundén Vessling (V)
Conny Ärlerud (M)
Anette Persson, controller
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Rouzbeh Isa, kanslienheten

Utses att justera

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jari Mehtäläinen (SD)

Justeringens plats
och tid:

Kanslienheten tisdag 22 juni 2021
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Anslaget sätts upp

2021-06-22

Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Kommunstyrelseförvaltningen

Anslaget tas ned

2021-07-14

......................................................................................
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Underskrifter

Justerandes signatur

2021-06-15

Sekreterare

_______________________________
Rouzbeh Isa

Paragraf

Ordförande

__________________________________________________________
Bengt Storbacka

Justerare

__________________________________________________________
Pär-Ove Lindqvist

Utdragsbestyrkande

86
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Ärendeförteckning
§86/21

Justerandes signatur

Medel till Mikrofonden Örebro län för mikrolån till föreningar
och sociala näringar.

Utdragsbestyrkande
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KS §86/21

Dnr: KS 2021/101

Medel till Mikrofonden Örebro län för mikrolån till
föreningar och sociala näringar.
Beslut
kommunstyrelsen beslutar


Lindesbergs kommun ingår medlemskap i Mikrofonden
Örebro län med en avgift på 1000 kronor som återfås vid
utträde



Tillskjuter 100 000 kronor i form av en förlagsinsats som
är villkorad så att de medlen endast kan användas för
insatser inom Lindesbergs kommun



Pengar tas från kommunstyrelsen via näringslivsenheten.

Ärendebeskrivning
Konsortiet Mikrofonden Sverige är ett nationellt nav med
regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska
föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut
registrerat hos Finansinspektionen.
Mikrofonden är vidare civilsamhällets och kooperationens egna
riskkapitalkooperativ som erbjuder kreditgarantier för banklån
och förlagsinsatser till kunder inom den sociala ekonomin.
Organisationen ägs av sina medlemmar, är regionalt och
nationellt organiserad samt ej vinstdrivande. Överskott
återinvesteras i verksamheten.
Sociala företag har svårigheter att lösa sin finansiering, bland
annat på grund av att finansmarknadens regler och
bedömningar inte är anpassade för dessa företag. Den här
målgruppen behöver dessutom ofta småkrediter, vilket gör dem
mindre lönsamma för dem som ska låna ut pengar. Mikrofonden
är en social innovation som skapar finansieringsmöjligheter för
verksamheter som annars riskerar att exkluderas från
finansmarknaden.
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Via Mikrofonden kan Lindesbergs kommun stödja den sociala
ekonomin till låg kostnad med goda möjligheter till
samhällsvinster så att den sociala ekonomin kan påbörja en
marknadsanpassning och bli finansieringsmogen i traditionella
finansiärers ögon, vilket bidrar till tillväxt och hållbarhet.
Lindesbergs kommun har för avsikt att vara ett showroom för
hållbar utveckling. Där är en kommunal investering i
Mikrofonden en del i att skapa nytta och förutsättningar för
lokalsamhället.
Som en del i landsbygdsutveckling är Mikrofonden en viktig
aktör då den bidrar med förmånliga lån till föreningar och
sociala näringar som annars inte har möjlighet att hitta
finansiering till utveckling.
Lindesbergs kommun tillskjuter 100 000 kronor i form av en
förlagsinsats som är villkorad så att de medlen endast kan
användas för insatser inom Lindesbergs kommun. Mikrofonden
Örebro län kan därutöver i samverkan med Mikrofonden Sverige
utöka kredit garantiåtaganden till som högst en miljon kronor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att


Lindesbergs kommun ingår medlemskap i Mikrofonden
Örebro län med en avgift på 1000 kronor som återfås vid
utträde



Tillskjuter 100000 kronor i form av en förlagsinsats som
är villkorad så att de medlen endast kan användas för
insatser inom Lindesbergs kommun



Pengar tas från kommunstyrelsen via näringslivsenheten.

Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Kleber (C) och Nils Deltofsson (L) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Meddelas för åtgärd
Näringslivsutvecklare
Ekonomienheten
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