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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-11 
Anslaget sätts upp    2021-05-21   Anslaget tas ned    2021-06-14   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Tillväxtförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-11:05 

Beslutande: Magnus Storm (C), ordförande, jäv § 32 
Sofie Krantz (S), ordförande § 32 
Nafih Mawlod (S) 
Josefine Borgström (S) 
Hans Finckh (V) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Markus Lundin (KD) för Rickard Jirvelius (SD) 
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Ove Magnusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Josefine Borgström (S) med Markus Lundin (KD) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten torsdag den 20 maj 2021 kl. 13.00 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
30 - 39 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm §§30-31, 33-39 Sofie Krantz § 32 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Josefine Borgström (S) 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§30/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§31/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§32/21 Byggnadspris 2021 
  
§33/21 Föreningsledarstipendium 2021 
  
§34/21 Kulturstipendium 2021 
  
§35/21 Förstudie för arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun 
  
§36/21 Förstudie för utredning av ansvaret för kommunens 

turismverksamhet och besöksnäring 
  
§37/21 Uppföljning och Analys till och med mars 2021 för 

tillväxtnämnden 
  
§38/21 Årsredovisning vuxenutbildningen 2020 
  
§39/21 Delegationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §30/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut  

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §31/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för frågan. 

Ärendebeskrivning 

Nafih Mawlod (S) ställde en fråga om Demokratidag för 
ungdomar i Lindesbergs kommun. 

_____ 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 5 (14) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §32/21   Dnr: TN 2021/24 
 
Byggnadspris 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden utser mottagare av 2021 års byggnadspris. 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut årligen. 
Pristagaren utses av en jury som består av tillväxtnämnden 
tillsammans med kommunens stadsarkitekt. Enligt reglemente 
för Lindesbergs kommuns byggnadspris delas det ut som 
uppmuntran för insatser i bevarandet av historisk värdefull 
byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat 
kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett 
modernt byggnadsverk. 

Priset ska delas ut till fastighetsägare eller byggherre i 
Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader 
till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god 
arkitektur samspelar med den befintliga miljön. Den årliga 
prissumman uppgår till 10 000 kr. Byggnadspriset delas enligt 
reglementet ut på Nationaldagen 6 juni. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden utser mottagare av 2021 års byggnadspris. 

Anmälan om jäv 

Ordförande Magnus Storm (C) anmäler jäv och lämnar rummet. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §33/21   Dnr: TN 2021/25 
 
Föreningsledarstipendium 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden utser mottagare av 2021 års 
föreningsledarstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtnämnden är stipendienämnd för 
föreningsledarstipendiet som delas ut varje år. Lindesbergs 
kommuns föreningsledarstipendium delas ut till personer som 
genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar 
och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. 
Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas 
genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och 
engagemang. Stipendiet delas ut till person eller grupp som är 
verksamma inom föreningslivet i Lindesbergs kommun. 
Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen.  

Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet 
kan ej utgå till samma mottagare mer än en gång. 
Stipendieutdelningen ska enligt reglementet äga rum på 
Nationaldagen 6 juni. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden utser mottagare av 2021 års 
föreningsledarstipendium. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §34/21   Dnr: TN 2021/26 
 
Kulturstipendium 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden utser mottagare av 2021 års kulturstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtnämnden är stipendienämnd för kulturstipendiet som 
delas ut varje år. Enligt reglementet delas Lindesbergs kommuns 
kulturstipendium till enskild person eller grupp som är i början 
av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, 
film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. 
Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och 
vidareutveckling inom det konstnärliga området. 
Kulturstipendiet kan delas ut till person som är bosatt eller född 
i, eller har särskild anknytning till Lindesbergs kommun. 
Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen.  

Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet 
kan ej utgå till samma mottagare mer än en gång.  

Stipendieutdelningen ska enligt reglementet äga rum på 
Nationaldagen 6 juni.  

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden utser mottagare av 2021 års kulturstipendium. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §35/21   Dnr: TN 2021/3 
 
Förstudie för arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs 
kommun 
 

Beslut 

• Tillväxtnämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta 
fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun. 

• Projektplan ska redovisas för tillväxtnämnden i oktober 
2021. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har ett unikt kulturlandskap med flera 
riksintressen för kulturmiljövården och kulturmiljöer väl värda 
att framhålla, bevara och levandegöra.  

Kulturarvet ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap och 
kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och 
den framtida utvecklingen. Medvetenheten om historien är 
viktig för ett samhälle som blickar framåt. Människans vilja att 
förstå sin samtid genom dåtiden får oss att vilja besöka 
historiska platser.  

Kulturmiljön är en del av kulturarvet och avser hela den av 
människor påverkade miljön, som i varierande grad präglas av 
olika mänskliga aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och 
avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett 
mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. 
Det kan röra sig om stads- eller industriområden såväl som 
skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara 
landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser 
som ortsnamn eller sägner som är knutna till en plats. 
Tillväxtutskottet beslutade den 6 oktober 2020 att uppdra 
till förvaltningschef att ta fram projektdirektiv för arbetet 
med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun. 

Projektdirektivet ska redovisas för tillväxtnämnden 
löpande under första kvartalet 2021 för att kunna antas i 
maj 2021. 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förvaltningschefen har tillsatt en projektledare samt en 
arbetsgrupp som har gjort en förstudie som underlag för 
ett fortsatt projektuppdrag.  

Förslag till beslut 

• Tillväxtnämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta 
fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun. 

• Projektplan ska redovisas för tillväxtnämnden i oktober 
2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förslag till beslut. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §36/21   Dnr: TN 2021/4 
 
Förstudie för utredning av ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

• uppdra till tillväxtnämnden att ta fram en projektplan för 
utredning av organisation för Lindesbergs kommuns 
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke. 

• Projektplanen ska redovisas för kommunstyrelsen i 
november 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra 
till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring.  

Delrapport ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.  

Förvaltningschefen har utsett projektledare samt en 
arbetsgrupp som kommer påbörja arbetet i januari 2021.  

Arbetet kommer att redovisas för tillväxtnämnden löpande 
under första kvartalet 2021 innan delrapport till 
kommunstyrelsen i juni 2021.  

Förvaltningschef Magnus Sjöberg har tillsatt en projektledare 
och en arbetsgrupp som har arbetat fram en förstudie som 
underlag för fortsatt projektuppdrag. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

• uppdra till tillväxtnämnden att ta fram en projektplan för 
utredning av organisation för Lindesbergs kommuns 
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke. 

• Projektplanen ska redovisas för kommunstyrelsen i 
november 2021.  



 

 Sammanträdesprotokoll 11 (14) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §37/21   Dnr: TN 2021/23 
 
Uppföljning och Analys till och med mars 2021 för 
tillväxtnämnden 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen för 
perioden januari till mars 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
Ärendebeskrivning 

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget för per 
sista mars 2021 för Tillväxtnämnden. Budgetavvikelse för denna 
period redovisas till -0,8 mnkr, detta till följd av minskade 
statsbidrag från Migrationsverket som berör svenska för 
invandrare, sfi. Helårsprognos för 2021 är -4,0 mnkr.  

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen för 
perioden januari till mars 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

_____ 
 
För kännedom:  
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §38/21   Dnr: TN 2021/28 
 
Årsredovisning vuxenutbildningen 2020 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av sammanställning av statistik angående antal 
elever, måluppfyllelse och avbrott inom vuxenutbildningen 
2020. 

Redovisning av utvärderingar som gjorts med eleverna hösten 
2020. 

Information om skolverksprojektet nyanländas lärande med start 
i december 2020. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §39/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
- Vuxenutbildning Franska NTI - Avslag Dnr TN 

2021/22 
  

 
- Svar Information 2 Skolinspektionen granskar 

studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning Dnr 
2020:6278 Dnr TN 2021/34 

  

 
- Samverkansavtal för samverkande kommuner inom 

Teknikcollege Örebro län 2021–2025 Dnr TN 
2021/36 

  

 
- Avtal om projektgenomförande 

entreprenörskapsutbildning på sommarlovet 2021 
Region Örebro län Dnr TN 2021/7 
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