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Kallelse till Tillväxtnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 13 
december 2022, kl 09:00. Näset 

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! 

Magnus Storm Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Magnus Storm, ordförande (C) Kristine Andersson (S) 

Sofié Krantz (S) Ove Magnusson (S) 

Nafih Mawlod (S) Jonas Kleber (C) 

John Omoomian (S) Maria-Pia Karlsson (C) 

Hans Finckh (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

Jan Hansson (M) Inger Griberg (MP) 

Conny Ärlerud (M) Markus Lundin (KD) 

Jari Mehtäläinen (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Rickard Jirvelius (SD) Anna Jensen (SD) 
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    TN 2022/63 

 Kultur- och fritidsenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 
           

Riktlinje för föreningsbidrag 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Tillväxtnämnden antar riktlinje för föreningsbidrag. 
 Föreningsbidragen minskas med 180 000 kr. 
 Verksamhetsbidrag inrättas separat från föreningsbidrag med 180 000 

kr. Verksamhetsbidrag innebär verksamhetsstöd till föreningar och 
stiftelser. 

 I de fall föreningar eller organisationer som inte uppfyller kriterierna i 
riktlinje för föreningsbidrag söker bidrag skickas bidragsansökan till 
kommunstyrelsen för beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Som tillväxtnämnden tidigare har fått information om ser kultur- och 
fritidsenheten över hur Lindesbergs kommun kan stödja och samverka med 
civilsamhället i framtiden. Den översynen har inneburit att enheten inlett ett 
förändringsarbete för att utveckla arbetssättet i mer proaktiv riktning 
gentemot föreningarna. 
Ett annat resultat av det pågående arbetet är detta förslag till reviderad 
riktlinje för föreningsbidrag.  
 
Tillväxtförvaltningen vill genom sina verksamheter öka livskvaliteten för 
invånare och besökare och arbetar därför strukturerat och genomgripande för 
att bredda utbudet av aktiviteter och de målgrupper som använder dem. I den 
reviderade riktlinjen märks detta i en bredare formulering av syftet med 
föreningsbidragen, en uppdatering av de allmänna villkoren för att kunna 
erhålla föreningsbidrag, en starkare markering av vikten av att föreningarna 
följer demokratiska principer samt framför allt ett förändrat bidrag och tre 
nya bidragsformer. Revideringen innebär också en del språkliga ändringar 
och rättningar. 
 
Den statliga demokrativillkorsutredningen lämnade vissa förslag till 
förutsättningar för att föreningar ska få statligt stöd. Liksom andra kommuner 
har vi arbetat in sådana förutsättningar i den reviderade riktlinjen. 
 
De tre bidragen som införs med syfte att bredda utbud och deltagare är 
ledarutbildningsbidrag, spontanaktivitetsbidrag och nystartsbidrag. Med 
ledarutbildningsbidraget kan föreningar stärka och bredda sin verksamhet 
genom nya ledare. Nystartsbidraget syftar till att öka antalet föreningar 
genom att stödja bildandet av föreningar. Spontanaktivitetsbidraget blir ett 
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stöd för föreningar att pröva verksamhet som kan nå barn och unga som inte 
är föreningsengagerade, och utan att de behöver gå med i föreningen. 
 
Bidraget till social verksamhet görs om till ett bidrag för föreningsdrivna 
mötesplatser. Syftet är att ge föreningar ekonomiskt stöd för att bedriva social 
verksamhet för invånare i Lindesbergs kommun.  
 
Riktlinjen ska ses som ett dynamiskt verktyg där olika bidragsformer prövas 
och utvärderas för att komma fram till vilka metoder och incitament som 
fungerar för att bredda deltagande och utbud. 
 
Separat från föreningsbidragen inrättas också verksamhetsbidrag. Detta 
bidrag behöver inte vara kopplat till föreningar och används till exempel för 
att stödja Frövifors pappersbruksmuseums verksamhet. 
 
Det förekommer att föreningar och organisationer söker bidrag från 
Lindesbergs kommun men inte uppfyller kriterierna i riktlinjer för 
föreningsbidrag. Det kan vara organisationer som till exempel 
Brottsofferjouren eller Bris vars verksamhet är positiv för invånare i 
Lindesbergs kommun. Dessa bidragsansökningar skickas till 
kommunstyrelsen. 
 
 

Konsekvenser 

Bidragens sammanlagda storlek förändras inte genom beslutet vilket innebär 
att de ekonomiska förutsättningarna är desamma som tidigare.  

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kultur- och fritidschef 
 

För kännedom: 

 

Bilagor: 

Riktlinje för föreningsbidrag 
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Regler och villkor för 

föreningsbidrag  

Tillväxtförvaltningen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Strategi  

Plan/program  

›› Riktlinje  

Regler och instruktioner  
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Fastställt av: Tillväxtnämnden  

Antagna av Tillväxtnämnden   

För revidering ansvarar: Tillväxtnämnden  

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tillväxtförvaltningen 

Dokumentet gäller från: 2023- 
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1. Lindesbergs kommuns syfte och mål med föreningsbidragen  
  

1.1 Syfte  

Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och 
organisationer med säte i Lindesbergs kommun för att ge invånare ett rikare liv och 
höjd livskvalitet. Kommunen vill genom olika stödformer ge föreningslivet bra 
förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av god 
kvalitet samt stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av föreningsledd 
verksamhet till alla delar av kommunen. De kommunala föreningsbidragen är en hjälp 
till självhjälp och kan endast täcka en del av föreningens kostnader.  
  

1.2 Mål  

Föreningsbidragen ska främja:  

  

• Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter  

• Kommuninvånares folkhälsa  

• Jämställdhet och etnisk mångfald  

• Breddidrott och elitutveckling  

• Mångfald inom kulturområdet från bredd till spets.  

 

Kommunen vill med sina olika bidragsformer i första hand stödja verksamhet som 

vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år. Bidrag kan även komma att ges till 

andra verksamheter och annan målgrupp. 

 

1.3 Stödformer 

 

Lindesberg kommun erbjuder olika former av föreningsstöd: 
 
• Föreningsbidrag 
• Subventionerad uthyrning av kommunala lokaler 
• Service i form av rådgivning och utbildning 
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2. Allmänna villkor och bestämmelser för föreningsbidrag  
 

2.1 Bidragsberättigade föreningar  

För att vara berättigad att söka föreningsbidrag ska föreningen uppfylla de juridiska 
kraven som ideell förening samt uppfylla något av villkoren  

• Bedriver barn- och ungdomsverksamhet  

• Berikar det lokala kultur- och fritidsutbudet i Lindesbergs kommun  

• Främjar folkhälsan i Lindesbergs kommun  

• Bedöms göra en samhällsnyttig insats i Lindesbergs kommun  

• Är studieförbund verksamma i Lindesbergs kommun.  

2.2 Allmänna bestämmelser för bidrag  

1. Föreningen ska uppfylla kraven för att vara en ideell förening genom att  

- ha ett ideellt ändamål  

- bedriva en ideell verksamhet  

- tillämpa en öppen medlemsantagning och  

- inte gynna medlemmarnas ekonomiska intressen.  

2. Föreningen ska bedriva en utåtriktad verksamhet inom kultur- och 
fritidsområdet.  

3. Föreningen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun.  

4. Minst 50 51 % av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Lindesbergs 
kommun.  

5. Föreningen ska ha minst 20 10 aktiva medlemmar som betalt medlemsavgift. 
Medlemskapet i föreningen är frivilligt och ska ske genom en aktiv handling av 
medlemmen som personligen betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiften ska 
årligen vara minst 50 kr per medlem eller 150 kr för familjemedlemsskap. 
Medlemmen ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med 
personnummer, namn och kontaktuppgifter.  

6. Föreningen ska ha varit registrerad i kommunens föreningsregister i minst ett år 
6 månader innan föreningen är berättigad att söka bidrag. (Gäller ej 
nystartsbidrag) 

7. Föreningens verksamhet ska aktivt präglas av ett tobaks-, alkohol- doping- och 
drogfritt förhållningssätt.  

8. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning kan 
endast om samordning mellan nämnderna/förvaltningarna sker, få bidrag från 
tillväxtförvaltningen för samma verksamhet eller ändamål.  

9. Föreningen ska ha ett på föreningen registrerat plus- eller bankgirokonto dit 
utbetalning kan ske.  

10. Bidrag ges inte till religiös eller politisk verksamhet. Däremot kan religiösa och 
politiska föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och fritidsverksamhet om 
de saknar religiösa och politiska syften och innehåll.  
 

2.3 Demokrati 
Föreningen ska fungera enligt demokratiska principer: 
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 Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med stadgar som uppfyller kraven 
för en ideell förening samt årligen hålla årsmöte som väljer styrelse och 
revisorer.  

 Förening med barn- och ungdomsverksamhet under 18 år ska tillämpa och 
vägledas av FN:s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s 
internationella konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

 Föreningen ska ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor 
och föreningen ska motverka diskriminering och kränkande behandling. 

 Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar ska arbeta utifrån att: 
- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 
- Beslut som fattas görs alltid utifrån barnets bästa. 

 Förening med idrottslig verksamhet ska följa idrottens idéprogram – Idrotten 
vill.  

 Föreningen ska inte inom ramen för verksamheten bryta mot: 
- Principen om att alla människors lika värde. Föreningen ska därför inte 
rättfärdiga, uppmana eller utöva diskriminering. 
- Människors grundläggande fri- och rättigheter. Föreningen ska därför inte 
rättfärdiga, uppmana eller utöva våld, hot eller tvång. (Undantagna är 
kampsporter inom idrottsrörelsen.) 

 

2.4 Granskning och uppföljning  

1. Förening som beviljats ekonomiskt stöd av tillväxtförvaltningen, är skyldig att i 
minst fem år arkivera räkenskapshandlingar, revisionshandlingar, 
medlemsförteckning och närvarokort som ska finnas till förfogande för 
granskning, om tillväxtnämnden eller tillväxtförvaltningen så beslutar.  

2. Tillväxtförvaltningen äger rätt att från föreningen begära in de yttranden, 
förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för beviljande av 
ekonomiskt stöd.  

3. Förekommer bedömning om att föreningen gjort sig skyldig till missbruk eller 
lämnat oriktiga uppgifter kan tillväxtnämnden i varje enskilt fall besluta att 
stänga av föreningen från rätten att söka föreningsbidrag. I särskilda fall kan 
föreningen polisanmälas. Bidrag som betalts ut på oriktiga uppgifter medför 
återbetalningsskyldighet.  

4. Om Lindesbergs kommun, vid tidpunkten för utbetalningar av föreningsbidrag, 
har fordringar på förening, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot 
de bidrag föreningen är berättigad till.  

5. Tillväxtförvaltningen kommer varje år att välja ut föreningar som erhåller bidrag 
för särskild granskning.  

6. Tillväxtnämnden äger rätt, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl 
föranleder det, att besluta om undantag från gällande bidragsbestämmelser.  
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3. Ansökan och handläggning av föreningsbidrag  
  

3.1 Ansökan om föreningsbidrag  

1. Ansökan om föreningsbidrag kan bara lämnas av föreningsstyrelsen och ska 
kunna styrkas med protokollsutdrag. Sektion eller enskild föreningsledare kan 
inte söka föreningsbidrag i föreningens namn om de inte fått fullmakt av 
föreningens styrelse.  

2. Förening som ansöker om föreningsbidrag är skyldig att vara väl insatt i 
tillväxtsförvaltningens bidragsbestämmelser och löpande ta del av information 
på kommunens hemsida och föreningsutskick samt delta på informationsträffar.  

3. Förening som har för avsikt att söka ett större bidrag ska ha en dialog med 
tillväxtförvaltningen innan ansökan lämnas in.  

4. Ansökan om bidrag tas enbart emot digitalt via Lindesbergs kommuns hemsida 
www.lindesberg.se.  

5. Till ansökan om föreningsbidrag ska alltid bifogas föreningens senast 
verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse.  

6. Fullständiga ansökningshandlingar ska vara tillväxtförvaltningen tillhanda 
senast det datum som anges i bidragsbestämmelserna eller som meddelas på 
annat sätt.  

7. För sent inkommen ansökan behandlas inte.  

8. Aktuell information om föreningsbidrag finns alltid på Lindesbergs kommuns 
hemsida www.lindesberg.se.   

3.1 Digital ansökan via Rbok  

Alla bidragsansökningar sker digitalt via Rbok som finns tillgänglig via länk under 
Föreningsbidrag på www.lindesberg.se.   

  

För att kunna lämna en ansökan i Rbok måste föreningen vara registrerad i Rbok. 
Information finns under Föreningsbidrag på www.lindesberg.se.  

3.2 Handläggning och beslut  
Samtliga bidrag handläggs och bedöms av tjänstepersoner på tillväxtförvaltningen.  

  

Beslut om bidrag fattas av tillväxtnämnden. 

Handläggningstiden för ansökningar som ska behandlas av tillväxtnämnden kan vara ta 
upp till 2 månader innan beslut lämnas.  
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4. Lindesbergs kommuns bidragsformer  
  

4.1 Aktivitetsbidrag  
Syftet med kommunalt aktivitetsbidrag är att stödja och att stimulera till fler aktiviteter 
för barn och ungdomar 3-20 år. 

  

Bidraget baseras på ledarledda sammankomster och deltagartillfällen. Bidragets storlek 
fastställs av tillväxtnämnden efter varje ansökningstillfälle. Tillväxtnämnden kan även 
besluta att differentiera bidragets storlek mellan ålder och/eller kön.  

Bidrag baseras på maximalt antal sammankomster per barn/aktivitet och kalenderår 
enligt följande  
  

  Antal sammankomster  

Åldersgrupp  per barn/aktivitet och år  

3-6 år  Högst 40 sammankomster  

7-12 år  Högst 80 sammankomster  

13-16 år  Högst 120 sammankomster  

17-20 år  Högst 160 sammankomster  

  

Villkor för sammankomster  

En bidragsberättigad sammankomst ska  

• omfatta en naturlig grupp  

• ha minst 3 och högst 30 deltagare i bidragsberättigad ålder  

• genomföras i föreningens regi  

• pågå i minst 60 minuter. Tid för förberedelser och avslutning får ingå  

• innehålla en gemensam start och avslutning  

• vara ledarledd med en ledare som är lägst 15 år. Ledare kan inte vara ansvarig för 
flera grupper samtidigt  

• ligga i linje med föreningens ändamål för målgruppen 

• närvaron registreras. En ledare i föreningen ska intyga att uppgifterna om närvaron 
är riktiga.   

  

Villkor för deltagare  

En bidragsberättigad deltagare   

• ska vara medlem i föreningen  

• ska redovisas med personnummer  

• kan vara deltagare i föreningens ”prova på verksamhet” som genomförs i 
rekryteringssyfte  

• kan bara räknas en gång per dag och verksamhet i samma förening  

• Vid matcher räknas laget som en grupp, under förutsättning att övriga villkor 
uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare.  
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Ej bidragsberättigade aktiviteter och 

sammankomster  

 

 Bidrag beviljas inte för sammankomster under 
skoltid. 

• Bidrag beviljas inte till entrébelagda tävlingar och matcher eller fester, årsmöten, 
styrelsemöten, planeringsmöten eller kommersiella arrangemang som exempelvis 
danser, bingo och basarer.  

• Bidrag beviljas inte till sammankomster som redovisas till studieförbund eller som 
får särskild finansiering på annat sätt (med undantag av Riksidrottförbundets LOK-
stöd räknas inte).  

  

Ansökan och utbetalning av aktivitetsbidrag  

  

Ansökan  

• Sker digital via aktivitetskort på nätet (ApN).   

• Den av föreningen utsedda föreningsadministratören ska godkänna föreningens 
samtliga närvarokort innan ansökningstiden gått ut.  

• Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att 
föreningen avstängs från bidrag. Även återbetalning kan bli aktuell krävas.  

  

 

 

4.2 Ledarutbildningsbidrag  

 

Syftet med ledarutbildningsbidrag är att ge möjlighet att utbilda ledare som i första 
hand arbetar med föreningens barn- och ungdomsverksamhet eller i de fall det behövs 
ledarutbildning inom viss verksamhet där Tillväxtnämndens mål om breddad 
verksamhet behöver prioriteras.  
 
Villkor för bidrag: 

 

 Föreningen kan få bidrag för kursavgifter och resekostnader i samband med 
genomförd ledarutbildning. Mat och logi är däremot inte bidragsberättigade 
kostnader. 

 Föreningen ska redovisa genomförda ledarutbildningar i samband med att ni söker 
bidraget. Föreningen ska kunna uppvisa kursprogram och kvitto. 

 Föreningen ska följa kommunens riktlinjer för föreningsbidrag 

 Bidrag ges inte för kostnadsfri utbildning. 
 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.  
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Ansökan sker digitalt på www.lindesberg.se. 

 

4.3 Spontanaktivitetsbidrag 

Syftet med spontanaktivitetsbidrag är att bredda utbud och nå fler. Genom bidraget kan 
föreningar pröva verksamhet som kan nå barn och unga som inte är 
föreningsengagerade och utan krav på att de behöver gå med i föreningen. Föreningar 
kan söka spontanaktivitetsbidrag för kostnadsfria aktiviteter för barn och unga (6 -20 
år). För att kunna få bidraget ska aktiviteten vara ledarledd, utanför skoltid till exempel 
på skollov, kostnadsfri för deltagarna och utan krav på regelbundet deltagande. 
Föreningen ansöker för högst 30 timmar per år.  
 

Spontanaktivitetsbidrag prioriteras till: 

 

 Föreningar som erbjuder aktiviteter i områden med låg föreningsaktivitet 

 Spontanaktiviteter som bidrar till geografisk spridning och variation runt om 
kommunen. 

 Föreningar som aktivt arbetar med att skapa jämställda aktiviteter och/eller 
motverkar segregation. 

 Aktiviteter som arrangeras i samverkan med annan kommunal verksamhet, 
verkar brottsförebyggande och syftar till att motverka utanförskap.  

 

Bidrag beviljas inte till:  

 

 Föreningar som kräver någon form av medlemskap. 

 Föreningar som har dessa aktiviteter som ordinarie verksamhet för dess medlemmar. 

 Aktiviteter som föreningen beviljats aktivitetsbidrag för. 

 Kalas, avslutningsfester, årsmöten eller entrébelagd verksamhet eller liknande. 

 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.  

 
 
Ansökan sker digitalt på www.lindesberg.se. 
 

 

4.4 Nystartsbidrag  

 

Syftet med nystartsbidrag är att uppmuntra till bredd inom föreningsverksamhet. Den 
förening som vill starta upp verksamhet som inte redan finns har möjlighet att ansöka 
om nystartsbidrag.  
 
I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.  
 
Ansökan sker digitalt på www.lindesberg.se. 
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4.5 Driftsbidrag  

Syftet med driftsbidrag är att ge ekonomiskt stöd till föreningar som ansvarar för 
driften av ägd eller långtidsarrenderad anläggning eller som på uppdrag av kommunen 
utför hel eller delvis skötsel av kommunalt ägd anläggning.  
  

Villkor för bidrag  

• Anläggningen ska vara belägen i Lindesbergs kommun.  

• Anläggningen ska användas regelbundet till föreningens huvudsakliga 
verksamhet och vara tillgänglig för andra föreningar och kommunens 
innevånare.  

• Driftsbidrag kan sökas på belopp upp till 100 000 kr. Ansökan som överstiger 
detta belopp får enbart ske efter dialog med tillväxtförvaltningen.  

• Bidrag kan inte sökas i efterhand om inte särskild överenskommelse gjorts med 
tillväxtförvaltningen.  

  

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.  

  

I vissa fall kan avtal om drift tecknas mellan kommun och förening.  

  

Ansökan sker digitalt på www.lindesberg.se  
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4.6 Investeringsbidrag  

Syftet med investeringsbidraget är att ge föreningar ekonomiskt stöd till investeringar 
som kan skapa förutsättningar för  

• att bredda och utveckla barn- och ungdomsverksamhet 

• att främja folkhälsan  

• att främja jämställdhet eller integration  

• öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningens 
verksamhet  

• miljöförbättrande åtgärder på anläggningar  
  

Villkor för bidrag  

• Investeringen ska uppfylla minst ett av syftena för investeringsbidrag.  

• Investeringen ska ha en längre livslängd.  

• Ansökt belopp får uppgå till maximalt 75 % av den totala investeringskostnaden.  

• Bidrag utgår normalt inte till löpande underhåll och reparationer.  

• Investeringen får inte vara genomförd eller ske förrän ansökan är beviljad.  

• Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse.  
  

Investeringar som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan kräva 
kommunal medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt uppfyller något av 
investeringsbidragets syften. Det kan vara bidrag från Riksidrottsförbundet, Allmänna 
arvsfonden, EU, Länsstyrelsen, Boverket med flera.  

  

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.  

  

Ansökan ska styrkas med offerter, budget, projektplan eller liknande.  

  

Förening som erhåller investeringsbidrag är skyldiga att senast en månad efter 
investeringen lämna en redovisning till tillväxtförvaltningen. Uteblir redovisning kan 
återbetalning av bidraget krävas.  

  

Ansökan och redovisning sker digitalt på www.lindesberg.se  

 

 

4.7 Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang  

Syftet med bidraget till kultur- och fritidsarrangemang är att ge ekonomiskt stöd till 
föreningar som arrangerar offentliga evenemang eller bedriver en utåtriktad kultur- 
eller fritidsverksamhet som bedöms ha ett stort värde för innevånarna i Lindesbergs 
kommun.  
  

Villkor för bidrag  

• Arrangemanget ska genomföras i Lindesbergs kommun.  

• Arrangemanget ska vara offentligt och vända sig till allmänheten.  
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• Arrangemanget ska falla inom verksamhetsområdet kultur- och fritid samt passa 
in i planeringen som syftar till ett varierat kultur- och fritidsutbud över hela året 
och i hela kommunen.  

• Arrangemanget ska ha en egen grundfinansiering varför bidrag enbart kan sökas 
för del av kostnaderna för arrangemanget.  

• Bidrag kan utgå för att täcka förlust eller del av förlust vid arrangemanget.  

• Lindesberg kommun kan ge förening i uppdrag att arrangera ett evenemang som 
normalt genomförs av kommunen.  

• Bidrag utgår inte till matcher, turneringar eller andra idrottsarrangemang.  

• För samtliga arrangemang som beviljas bidrag ska det tydligt framgå på 
webbplatser och sociala medier hemsidor samt i informations-, försäljnings- och 
marknadsföringsmaterial att stöd utgår från Lindesbergs kommun.  

• Ansökan måste göras minst en månad innan arrangemanget ska genomföras.  

• Genomför föreningen flera liknande arrangemang under samma år kan ansökan 
göras för flera arrangemang vid samma tillfälle.  

• Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse.  

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.  

  

Förening som erhåller bidrag till kultur- och fritidsarrangemang är skyldiga att senast 
en månad efter genomfört arrangemang lämna en redovisning till tillväxtförvaltningen. 
Uteblir redovisning kan återbetalning av bidraget krävas.  

  

Ansökan och redovisning sker digitalt på www.lindesberg.se  
  

Bidrag till social verksamhet 

Syftet med bidrag för social verksamhet är att ge föreningar ekonomiskt stöd som 

bedriver 

verksamhet för innevånarna i Lindesbergs kommun som kompletterar de insatser som 

socialtjänsten erbjuder. 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag. 

Sista ansökningsdag är 30 april. 

Ansökan och redovisning sker digitalt på www.lindesberg.se 

  

4.8 Bidrag till föreningsdrivna mötesplatser 

 

Syftet med bidrag för föreningsdrivna mötesplatser är att ge föreningar som bedriver 

social verksamhet för invånarna i Lindesbergs kommun ekonomiskt stöd. 

Mo tesplatsen ska vara drogfri och o ppen fo r alla unga. Prioriterad a lder a r 12–20 a r. Med 

o ppen mo tesplats menas att deltagandet inte kostar na got och att man inte beho ver vara 

medlem. 

Bidraget riktar sig mot segregerade omra den eller da r kommunen finner det vara 

prioriterat. 

 



§83/22 Riktlinje för föreningsbidrag - TN 2022/63-1 Riktlinje för föreningsbidrag : Riktlinje föreningsbidrag 2022

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.  

  

Ansökan och redovisning sker digitalt på 
www.lindesberg.se  
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4.9 Bidrag till studieförbund  

 

Stödet till studieförbund sker efter samråd med Örebro läns bildningsförbund. 
Studieförbund med lokala verksamheter kan söka bidrag från 
Lindesbergs kommun. Studieförbunden bedriver en verksamhet som är till stor nytta 
för kommuninvånarna.  

Lindesbergs kommun tar med stöd av Örebro läns bildningsförbund årligen fram ett 
fördelningsförslag. Fördelningen baseras på utförd och inrapporterad verksamhet till 
SCB samt studieförbundens utbildningsdagar och kursdagar. Örebro läns 
bildningsförbund ansvarar för insamlandet och sammanställning av studieförbundens 
utbildningsdagar och kursdagar. 

Med de förbund som ej lyder under Örebro läns bildningsförbund ges stöd efter särskilt 
samråd och prövning.  

 

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag. 
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    TN 2022/62 

 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

 
Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 2023–2026 antas. 

Ärendebeskrivning 

 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att 
ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Biblioteksplanen är också ett 
stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner i frågor som rör 
biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan omfattar kommunens 
biblioteksverksamhet som består av folkbibliotek, filialbibliotek, 
biblioteksbuss och skolbibliotek. Planen är utarbetad av tillväxtförvaltningen i 
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och antas slutligen av 
kommunfullmäktige. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2023–2026 är en kommunövergripande 
samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och 
morgondagens biblioteksbehov.  
 
Förslaget är att under 2022–2026 prioritera arbetet mot följande mål:   
 
 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar 

formaliserad samverkan för den samlade biblioteksverksamheten i 
Lindesbergs kommun. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen samverkar i 
syfte att förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse. 

 
 
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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För kännedom: 

Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor: 

Biblioteksplan 2023-2026 
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Biblioteksplan 2023–2026 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

›› Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner 
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utbildningsförvaltningen 
Dokumentet gäller för: Tillväxtnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2026 
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1. Inledning 

Bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt 
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.1 
 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för 
bibliotekens verksamheter. Biblioteksplanen är också ett stöd för förtroendevalda och 
tjänstepersoner i frågor som rör biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan omfattar kommunens biblioteksverksamhet som 
består av folkbibliotek, filialbibliotek, biblioteksbuss och skolbibliotek. Planen är utarbetad 
av tillväxtförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och antas 
slutligen av kommunfullmäktige. 

2. Styrdokument 

 
Förutom de lagmässiga krav som angetts ovan är även, Region Örebro läns 
utvecklingsstrategi, FNs konvention om barns rättigheter (barnkonventionen), IFLAs och 
Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest, relevanta för biblioteksplanens  
och bibliotekens utformning.  
 
Region Örebro läns utvecklingsstrategi lyfter bibliotekens roll när det gäller målet att nå ökad 
delaktighet i samhället och minskad digital klyfta, tillsammans med kulturen, folkbildningen, 
det civila samhället och den sociala ekonomin.  
 
En av folkbibliotekets viktigaste målgrupp är barn och unga, men barnkonventionen berör 
alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Bibliotekets 
verksamhet ska vara utformad så att alla tillämpbara delar i barnkonventionen uppfylls.  
 
I Region Örebro Läns kultur- och biblioteksplaner för perioden 2020–2023 är 
inriktningsmålet ”Solidariskt fördelad kultur” samt ”Kultur och hälsa”. Dessa inriktningsmål 
gäller även för den regionala biblioteksverksamheten. Solidariskt fördelad kultur bygger på 
demokratisk grund och är tillgänglig för alla. Möjligheten att delta i kulturlivet ska inte 
begränsas till faktorer som utbildning, ekonomi, bostadsort, funktionsnedsättning, etnicitet, 
språk, religiös tillhörighet, kön, könstillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Solidariskt 
fördelad kultur har särskilt fokus på att nå nya grupper. Kulturplanen lyfter fram sex 
perspektiv där barn är ett av dem.  
 

3. Bibliotekens betydelse i samhället 

Biblioteken tillhör samhällets viktigaste kultur- och bildningsinstitutioner. Folkbiblioteket är 
ett viktigt offentligt rum i kommunen, där alla kan vistas på egna premisser. Folkbiblioteken 
finns till för alla och nyttjandet ska vara avgiftsfritt. Skolbibliotekens främsta uppdrag är att 
stödja skolans måluppfyllelse. Fungerande folk- och skolbiblioteken är en grundförutsättning 
för det demokratiska samhällets utveckling. Uppdraget innebär att främja litteraturens 

                                                        
1 Bibliotekslagen (2013:801) 
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ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt.   
 
De svenska bibliotekens verksamhet möter idag betydande samhällsutmaningar. Stora 
förändringar sker runt mediekonsumtion, digitalisering, informationsnyttjande, läsförståelse 
och kulturskapande. Dessa samhällsutmaningar påverkar bibliotekens roll i samhället och 
skapar ett förändringstryck på hela bibliotekssektorn.   
 
Att folkbibliotekens uppdrag även ska omfatta det egna skapandet, den konstnärliga 
förnyelsen, yttrandefriheten, och folkbildningen har varit viktiga perspektiv i den nationella 
biblioteksdiskussionen under lång tid. Under senare år har det även i internationella 
sammanhang formulerats ökade behov av att förhålla sig till biblioteket som en offentlig 
samtalsarena och mötesplats.  
 
Kulturens ökade betydelse för städers attraktivitet och identitet har dessutom på många 
platser resulterat i att bibliotekens fysiska utrymmen utformats som offentliga upplevelse- 
och mötesplatser. Biblioteken har därmed blivit en del i orters och städers strategiska 
utveckling, som mötesplatser som bidrar till att nya samhälleliga relationer uppstår där 
kreativitet och innovation uppstår.   
 
Skolans uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att den möter 
alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket ska vara en del av 
skolans verksamhet och bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal ska ha möjlighet 
att samarbeta. Det måste också finnas en lokal som gör det möjligt att använda 
skolbiblioteket i skolans alla ämnen.  
 

4. Biblioteksverksamhet i Lindesbergs kommun 

I Lindesbergs kommun bor ca 23 600 invånare. Kommunen är geografisk stor till ytan med 
fler tätorter som tidigare utgjort egna kommuner. Tätorterna, som också betraktas som 
serviceorter, är Fellingsbro, Frövi, Lindesberg och Storå/Guldsmedshyttan. Ungefär 6 000 
invånare bor utanför någon av tätorterna. Detta ställer speciella krav på och utmaningar för 
den kommunala servicen. För folkbiblioteken innebär det att arbeta med decentraliserad 
verksamhet som kräver större resurser på många plan. För skolbiblioteksverksamhet är 
utmaningen likvärdigheten där eleverna i de många mindre byskolorna har samma rätt till en 
kvalitativ skolbiblioteksverksamhet som de som bor i centralorten.   
 
Biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun är diversifierad. Två av kommunens 
förvaltningar bedriver biblioteksverksamhet där folkbiblioteken har den största och mest 
utåtriktade verksamheten. Förutom stadsbiblioteket som är fysiskt beläget i Lindesbergs 
centrum finns tre filialbibliotek i orterna Fellingsbro, Frövi och Storå samt en biblioteksbuss. 
Meröppet har genom statsbidrag kunnat införas på biblioteken i Lindesberg och Frövi vilket 
har ökat tillgängligheten till bibliotekslokalerna. Meröppet betyder öppet utan personal. 
Utöver detta finns ett gymnasiebibliotek och skolbiblioteksverksamhet i en del av 
kommunens grundskolor.  
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Folkbibliotek 

Folkbibliotekens speciella åtaganden uttrycks i bibliotekslagen: 
 Att vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov (6§) 
 Att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur (7§) 
 Att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet (7§) 
 Att ägna särskilt uppmärksamhet åt barn och ungdomar (8§) 

 
Lindesbergs biblioteksverksamhet har här ett tydligt uppdrag som bedrivs genom 
huvudbiblioteket i Lindesberg, filialerna samt biblioteksbussens turer. Dels till allmänheten 
och dels till förskolor och fritidshem inom kommunen. 
 
Skolbibliotek 

Alla skolor ska ha ett skolbibliotek2. Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska 
verksamheten i skolan och kan organiseras så att det på olika sätt stärker elevernas 
utbildning. Skolbibliotekets uppdrag att vara en pedagogisk resurs för skolans elever och 
lärare i deras uppdrag att stimulera och ge stöd till eleverna i deras språk-, läs- och 
kunskapsutveckling.  
 
Enligt Skolinspektionen krävs ett organiserat samarbete mellan en skola och ett folkbibliotek 
för att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Skolbiblioteket ska vara 
anpassat för elevernas behov att främja språkutveckling och stimulera till läsning 
 
Att ha en god läsförmåga är en avgörande kompetens för en elevs skolutveckling och arbetet 
med att nå läroplanens mål.  Att främja läsintresset, både att läsa skönlitteratur och att ta del 
av faktatexter, är en framgångsfaktor i skolans uppdrag i att ge eleverna en god 
läskompetens. Grundskolan i Lindesberg arbetar läsfrämjande men ytterligare insatser 
behövs.  
 
Att många nyanlända barn och unga påverkas av hur förskolan och skolan, men också 
folkbiblioteken, arbetar med tillgänglighet, läsfrämjande och integration är i det närmaste en 
självklarhet. 
 
 
Andra aktörer 

Förutom Lindesbergs kommun finns även andra aktörer som bedriver biblioteksverksamhet 
inom kommunens geografiska område. Region Örebro län ansvarar för lasarettsbiblioteket 
och folkhögskolebiblioteket vid Fellingsbro folkhögskola. Kriminalvårdsstyrelsen som 
ansvarar för biblioteksverksamheten på kriminalvårdsanstalten Hinseberg. Denna 
biblioteksplan omfattar inte verksamheten som bedrivs av ovan nämnda utomkommunala 
aktörer men flera biblioteksverksamheter utförda av olika aktörer understryker potentiella 
samordningsförtjänster.    
 
I anslutning till folkbiblioteket bedrivs också museiverksamhet. I en utredning från 2016 
efterfrågas en högre grad av samordning mellan folkbiblioteksverksamheten och 
kulturarvsverksamheten. Utredningen betonar behovet av att stadsbibliotekets lokaler i 
högre grad bör fungera som en mötesplats, ett så kallat demokratiskt rum, för alla åldrar och 
intressen som främjar gemenskap, kunskap och upplevelser. 
                                                        
2 Kap 2 §36 skollag (2010:800) 
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Gemensamma utmaningar 

Enligt Statens medieråds rapport Unga & medier lägger barn och unga allt mindre tid på att 
läsa böcker och tidningar, samtidigt som många unga själva anser att de borde läsa mer.3 
Samtidigt uppvisar fler elever en bristande läsförmåga. För att klara skolan och de krav som 
samhället ställer behöver barn och unga ha ett språk som utvecklas fullt ut. Att kunna läsa är 
en grund för ett aktivt deltagande i samhället, men att barn läser för nöje och upplevelse är 
också viktigt för deras utveckling och välmående.  
 
Under barnets första år är språkutveckling som mest intensiv och påverkningsbar. Tidiga 
insatser är avgörande för att förbättra läsförmågan. Läsfrämjande insatser riktade till små 
barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. I detta arbete är föräldrar, 
pedagoger och andra vuxna i barnets närhet viktiga.  
 
I Lindesbergs kommun kan den samlade biblioteksverksamheten bidra till betydande 
kunskapsförmedling och kompetenshöjning genom att ett systematiskt läsfrämjande arbete 
bedrivs där folkbiblioteket och skolbiblioteken samverkar och tillsammans utformar 
arbetsmetoder som ökar läsförståelsen.   

5. Mål 

Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2023–2026 är en kommunövergripande 
samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och morgondagens 
biblioteksbehov.  
 
Under 2023–2026 prioriteras arbetet mot följande mål:   
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar formaliserad 
samverkan för den samlade biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen samverkar i syfte att 
förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse. 
 

6. Uppföljning 

Uppföljning genomförs inom den organisatoriska nivå som har ansvar för respektive 
biblioteksverksamhet. 

7. Referenser 

 
Bibliotekslag (2013:801) 
Skollag (2010:800) 
Statens medieråd; Ungar och medier 2021 – En statistisk undersökning av ungas medievanor 
och attityder till medieanvändning 
Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023 
Örebro läns kulturplan 2020-2023 

                                                        
3 https://www.statensmedierad.se/aktuellt/nyheter/2021/minskat-lasande-i-nastan-alla-aldrar 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-10-19  TN 2022/58 

 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden 

Förslag till beslut 

 
Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden antas. 

Ärendebeskrivning 

Dokumenthanteringsplanen är en del av myndighetens 
informationsredovisning och dokumenthanteringsplanen redovisar de 
handlingstyper som finns i verksamheten och beskriver hur de hanteras.  

 

Dokumenthanteringsplanen är tillväxtnämndens gallringsbeslut. Detta 
innebär att den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska 
förstöras och i så fall när. Tanken är att den ska vara ett verktyg såväl för dem 
som hanterar informationen i verksamheten som för allmänheten som vill ta 
del av förvaltningens allmänna handlingar. 

Informationen eller handlingarna som redovisas i dokumenthanteringsplanen 
är oberoende av media, det kan alltså handla om allt från papper till en post i 
en databas.  

Dokumenthanteringsplanen ska hållas levande och vara lättillgänglig för alla 
samt ses över och revideras kontinuerligt. Det är respektive 
verksamhetsansvarig nämnd som fattar beslut om eventuella ändringar och 
tillägg. 

Tillväxtnämndens dokumenthanteringsplan inrymdes tidigare i 
kommunstyrelsen, men eftersom tillväxtnämnden är en egen myndighet 
behöver en egen dokumenthanteringsplan antas. 

 

 

 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstateg tillväxtförvaltningen 
 

Bilagor: 

Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden 
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Dokumenthanteringsplan

Tillväxtförvaltningen

Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att ge en överblick över tillväxtförvaltningens allmänna handlingar.
Den talar om vilka handlingstyper som förekommer i respektive verksamhet, om de skall bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras).

Dokumenthanteringsplanen skall revideras löpande om nya dokument tillkommer, upphör eller omfattas av ändrade lagkrav.

Syfte

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av våra enheters information och handlingar, från det att de
inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen avser också att förbättra personalens och allmänhetens möjligheter att söka och
återfinna information. Den skall alltid överstämma med verkligheten i våra verksamheter och revideras efter behov.

Instruktioner

Dokumenthanteringsplanen är indelad i olika delar. Men en gemensam del först, som gäller hela tillväxtförvaltningen sedan är den indelad enhetsvis:

- Vuxenutbildningsenheten (lärvux, svenska för invandrare (sfi), grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, uppdragsutbildning, YH-utbildning).

- Arbetsmarknadsenheten (handläggare, flykting, serviceteamet, snickeriet)

- Café-verksamheten

- Kultur- och fritidsenheten
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Arkivskåpens placering:

Skåp 1 - Kopieringsrum Skåp 2 - Kopieringsrum Skåp 3 - Nedre plan Skåp 4 – Nedre plan Kassaskåp – Admin. Pers kontor

Bevaras

Innebär att handlingarna ska bevaras för all framtid. Slutförvaring sker i kommunarkivet. Bevaringsskyldigheten gäller originalhandlingar, om inget
annat anges.

Gallras

Handlingarna förstörs. Sekretesskyddade handlingar förstörs under kontroll. Tidsfristen anger de år som ska förflyta innan gallr ingen verkställs och
avser hela kalenderår. Exempel: handlingar från år 2015 med 2 års gallr ingsfrist får förstöras först år 2018. Gallring vid inaktualitet innebär att
handlingen kan gallras så snart den förlorat sin betydelse för förvaltningen. Gallring bör ske regelbundet, förslagsvis en gång om året och utföras med
försiktighet.

Arkivering

Vid leverans till kommunarkivet ska handlingarna ligga i arkivkartonger och vara rensade från allt som inte är arkivhandlingar, såsom kopior, oviktiga
minnesanteckningar, utkast, gem, plastfickor mm. Arkivkartongerna ska vara ordentligt fyllda. Information om innehåll ska stå med blyerts på
kartongen. Leverantören får en leveransreversal efter arkivpersonal gått igenom leveransen. Ansvaret på leverans ligger hos handläggare och/ eller
arkivredogörare.

Det är Lindesbergs kommun som står ansvarig för arkivhanteringen i hela förvaltningen.
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Dokumenthanteringsplan

Gemensamt tillväxtförvaltningen

Handlingsslag Mediebärare/
Förvaring

Diarie
föres

Bevaras/
Gallras

Anmärkningar Arkiveringsansvarig

Vilken typ av
handling/ information?

Var finns den?
Hos vem?

Ja/ Nej Bevaras alt gallras Gallr ingsfrist/ till kommunarkiv efter+
övriga anmärkningar

Vem är ansvarig för att
dokumenten blir
arkiverade

Anbud och offerter
(antagna)

Rektor/ Enhetschef
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Dokument skall diarieföras, skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.
Originalet bevaras i skåp 2

Rektor/ Enhetschef, varje
enhet

Anbud och offerter
(ej antagna)

Rektor/ Enhetschef
Skåp nr: 2

Nej Gallras 2 år Rektor/ Enhetschef, varje
enhet

Anbuds/ offert
förfrågningsunderlag

Rektor/ Enhetschef
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Rektor/ Enhetschef, varje
enhet

Anmälan arbetsskada, AFA/ FK
Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada

Admin. Pers
/ Admin. AME
Kassaskåp/ kontor

Nej Gallras
3 år

Original till
personalenheten

Anmälan om kränkande
behandling

Rektor/ Enhetschef
Kontor

Ja Bevaras 1 år efter avslutad skolgång, ingår i
diarieförda handlingar. Dokument

Rektor/ Enhetschef, varje
enhet
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skickas till personaladministratören
som vidarebefordrar till registratorn.

Anmälan om sexuella
trakasserier

Rektor/ Enhetschef
Kontor

Ja Bevaras 1 år efter avslutad skolgång, ingår i
diarieförda handlingar.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Rektor/ Enhetschef, varje
enhet

Anställningsavtal / bevis
original

Admin. Pers
Kassaskåpet

Nej Vid inaktualitet Original till
personalenheten

Avtal Rektor/ Enhetschef
Skåp nr:2

Ja Bevaras Exempel: Kontorsmaterial, datorer,
kopiatorer, serviceavtal

Enhetschef

Avtal, kontrakt Rektor/ Enhetschef
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Exempel: Hyreskontrakt, lokaler,
licenser, konsulter, larm.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Rektor/ Enhetschef

Befattningsbeskrivning/
arbetsbeskrivning

Admin. Pers
Kontoret
Kassaskåpet

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Admin. Pers

Beslut avser lönebidrag m.m.
från Arbetsförmedlingen

Admin. Pers
Kassaskåpet

Nej Gallras 3 år Or iginal t i l l
personalenheten

Brev/ skrivelser, e-post, fax
som ej tillhör ett ärende.
(inkommande och utgående)

All personal, kontor Nej Gallras 2 år All personal



§85/22 Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden - TN 2022/58-1 Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden : Dokumenthanteringsplan 2022 tillväxtnämnden

5

Brev/ skrivelser, e-post, fax av
vikt för verksamheten
(inkommande)

Admin. Pers
Skåp nr: 2

JA Bevaras E-post av vikt skrivs ut och läggs till
ärendet. Sms skrivs med som en
tjänsteanteckning och läggs till ärendet.

All personal

Brev/ skrivelser, e-post, fax av
vikt för verksamheten
(Utgående)

Admin. Pers
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

All personal

Debiteringslista Gallras 1 år Original i
ekonomisystem

Direktupphandling,
förfrågningsunderlag

Ja Bevaras (i Public
360)

Förfrågningsunderlag, offerter,
dokumentation av direktupphandling

Förvaltningschef?

Uppföljning enkäter, Deltagare
Kursavslut, sammanställning

System
Webservey/
Esmaker

Nej Gallras 3 år Utvecklingsstrateg

Enkätsvar av betydelse för
verksamheten

System
Websurvey/
Esmaker

Ja Bevaras Utvecklingsstrateg

Enkäter (som vi besvarar)
Fakturaunderlag Pärm hos

administratör
Nej Gallras vid

inaktualitet
Fotografier/ Rörligt material Webbansvarig

(/ G:mapp)
Nej Gallras/

Bevaras*
*Bevaras när materialet speglar
verksamheten och är av betydelse för
verksamheten.

Webbansvarig

Följesedlar Admin. Pers
Skåp nr: 5

Nej Vid inaktualitet Admin. Pers

Författningssamlingar (SFS,
AFS, skolverket, YH m.m.)

All personal, kontor Nej Gallras, Vid
inaktualitet

All personal

Garantihandlingar Administratör Nej Gallras efter
garantitidens
utgång
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Handlingar av tillfällig
betydelse och karaktär

All personal, kontor Nej Gallras, Vid
inaktualitet

All personal

Ex. cirkulär, kursinbjudningar
m.m.
Informationsskrifter och
broschyrer (egna)

All personal
Skåp nr: 2

Nej Bevaras All personal

Internfaktura, underlag Admin. Pers /
Admin. AME
Skåp nr. 2/

Nej Gallras 2 år Admin. AME
Admin. Pers

Inventarieförteckning Fastighetsansvarig
Kopia Skåp nr: 2

Nej Bevaras Or iginal t i l l
ekonomienheten

Krispärm Admin. Pers
Skåp nr:1

Nej Vid inaktualitet Inaktuella uppgifter rensas fortlöpande Förvaltningschef

Kundfakturor Administratör Nej Gallras 2 år Debiter ingsl ista
or iginal hos
ekonomienheten
sparas 10 år

Kvitto över inlämnade
arkivkartonger till
kommunarkivet

Admin. Utb
Skåp nr: 2

Nej Gallras 3 år (lista över inlämnat material) Admin. Utb
Original finns hos
kommunarkivet.

Körjournal (Våra bilar)
AME, Serviceteam, Masugnen

Administration
AME

Nej Gallras 10 år Journalerna förvaras på förvaltningen Rapport till
ekonomienheten

Leverantörsfaktura Ekonomisystem
raindance

Nej Gallras 10 år Ekonomienheten

Manualer/ lathundar/ rutiner All personal, kontor Nej Gallras, Vid
inaktualitet

All personal

Medarbetarsamtal, lönesamtal,
övriga anteckningar

Rektor/ Enhetschef
kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Rektor/ Enhetschef, varje
enhet
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Nyckelkvittens samt tagg Admin. Pers
kontoret

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Admin. Pers

Olycksfall/ tillbud deltagare Rektor/ Enhetschef
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Rektor/ Enhetschef

Personuppgiftsbiträdesavtal Förvaltningschef Ja Bevaras Original skickas till kanslienheten Förvaltningschef

Postöppning, tillstånd
(fullmakt eller motsvarande)

Förvaltningschef
Skåp nr: 2

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Original till kansliet och kopia Jaana

Pressklipp,
nyhetssammandrag eller
motsvarande
omvärldsbevakning med
direkt anknytning till
verksamheten

Admin. Pers
Skåp nr: 2

Nej Bevaras Admin. Pers / Enhetschef

Projekt
Förstudier

Projektansvarig
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Ansökan, beslut, projektdirektiv,
projektplan, förstudierapport.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Projektansvarig

Projektorganisation Projektansvarig
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Projektets sammanställning,
projektledare och deltagare.
Tidsplaner, tilldelade resurser,
budgetansvar, attestregler, riktlinjer
för projekt.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Projektansvarig- Admin.
Pers
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Projekt
Ekonomiskredovisning

Projektansvarig
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Projektansvarig- Admin.
Pers

Projektets
Uppdragshandlingar

Projektansvarig
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Direktiv, uppdragsbeskrivning,
uppdragsavtal skall diarieföras.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Projektansvarig- Admin.
Pers

Projekt
Minnesanteckningar/
Slutrapport

Projektansvarig
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Slutrapport och minnesanteckningar
som tillför sakuppgift eller på annat
sätt är av vikt. Skall diarieföras.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Projektansvarig- Admin.
Pers

Protokoll Ledningsmöten Teams Nej Bevaras Förvaltningschef

Protokoll Fackligsamverkan
Förvaltningen

Teams
Original – hos
utvecklingsstrateg

Ja Bevaras Förvaltningschef/ Utveck
lingsstrateg

Protokoll MBL Lokalt Ja Bevaras Skickas till kansliet för diarieföring Förvaltningschef

Protokoll styrgrupper, lokala
samråd m.m.

Rektor/ Enhetschef
Skåp nr: 2

Nej Bevaras Rektor/ Enhetschef som
ingår i styrgrupper,
lokala samråd

Rapporter Securitas (larm) Masugnens e-post Nej Gallras 1 år Admin. Pers
Fastighetsansvarig

Riktlinjer/ rutiner för hot och
våld

Var finns dom? –
Kolla upp …

Ja Bevaras Enhetschef
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Samtyckesavtal deltagare
(GDPR)

Admin. Utb./ Admin.
AME/ koordinator
SFI/ handläggare
AME

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Admin. Utb/ admin.
AME/ koordinator SFI/
handläggare AME

Servicerapport, besiktning
Skadeanmälan (Våra bilar)

Fastighetsansvarig
Kontoret

Nej Gallras* * Följer med bilen efter leasingavtalet Fastighetsansvarig

Skadeanmälan och
polisanmälan

Rektor/ Enhetschef Ja Bevaras Kopia hos enhetschef gallras 2 år
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Rektor/ Enhetschef

Skadlig kod, skräppost (SPAM) All personal Nej Gallras Omedelbart av respektive mottagare All personal

Sociala medier (inlägg,
kommentarer)

Webbansvarig Nej Gallras Som tillför sakuppgift till ärende eller
på annat sätt är av vikt för
verksamheten.

Webbansvarig

Statistik egenupprättad
Antal deltagare, betygsmål
m.m.

Administratör/ rekt
or/ enhetschef
Skåp nr: 1

Nej Gallras Administratör/ rektor/
enhetschef

Styrdokument Förvaltningschef/
Enhetschef

Ja Bevaras Ingår i diarieförda handlingar.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Förvaltningschef/
Enhetschef

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Förvaltningschef/
Enhetschef

Nej Bevaras Revideras regelbundet Förvaltningschef/
Enhetschef

Tillsynsrapport
Nerikes brandskydd

Fastighetsansvarig
Kontoret
(system)

Nej Gallras 2 år Fastighetsansvarig
respektive enhet

Tjänstgöringsintyg anställd Nej Bevaras Från chefshandboken: Kopior på alla
betyg och intyg som utfärdas sänds till

Rektor/ enhetschef
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personalenheten för förvaring i
personakten.

Tjänstgöringsbetyg anställd Nej Bevaras Från chefshandboken: Kopior på alla
betyg och intyg som utfärdas sänds till
personalenheten för förvaring i
personakten.

Rektor/ enhetschef

Trycksaker – Samma som
informationsskrifter och
broschyrer

Rektor/ Enhetschef
Skåp nr: 2

Nej Bevaras 1 exemplar till kommunarkiv vid
upprättande.

Gäller ej inbjudningar, annonser
och andra typer av trycksaker
av ringa eller tillfällig betydelse
– vilka istället gallras vid
inaktualitet

Rektor/ Enhetschef

Utanordningar
(leverantörsfaktura) vi
upprättar; men ska de tillhöra
ekonomis dok.hantplan?

Digitalt i raindance Nej Gallras 2 år Or iginalet t i l l
Ekonomienheten

Verksamhetsberättelse System Stratsys Ja Bevaras Efter ärendet avslutat. Ingår i
diarieförda handlingar.

Förvaltningschef

Verksamhetsplaner Förvaltningschef Ja Bevaras Enhetschefer
Förvaltningschef
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Utbildning lärvux, sfi, grundläggande nivå, gymnasienivå, yrkesvux, uppdragsutbildning, YH-utbildning,
Högskoleutbildning (distans)

Handlingsslag Mediebärare/
Förvaring

Diarie
föres

Bevaras/
Gallras

Anmärkningar Arkiveringsansvarig

Vilken typ av
handling/ information?

Var finns den?
Hos vem?

Ja/ Nej Bevaras alt
gallras

Gallr ingsfrist/ till kommunarkiv efter +
övriga anmärkningar

Vem är ansvarig för att
dokumenten blir
arkiverade

Anmälan/ Ansökningshandling
ar
Med beslut om mottagande
(Lärvux)

Specialpedagog
Skåp nr: 1

Nej Bevaras Specialpedagog

Anmälan/ Ansökningshandling
ar
(SFI, grund-gymnasienivå,
NTI, YH)

Admin. Utb/
Koordinator SFI
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

När deltagare avslutat sina studier Admin. Utb

Anmälan till prövning Admin. Utb /
Förstelärare SFI
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

När prövningen är genomförd Admin. Utb /
Förstelärare SFI

Anmälan om kränkande
behandling

Rektor
Kontor

Nej Bevaras Till kommunarkivet efter ärendet
avslutats.

Rektor

Anmälan om tillbud. Deltagare Admin. Pers Ja Bevaras Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Deltagarnas anmälan,
original hos oss. Kopia
till skyddsombud

Ansökan/ Beslut
Skolverket/ Yh-myndigheten

Rektor Ja Bevaras Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Rektor

Ansökan till extra stöd. SFI,
grund-gymn.-kurser

Specialpedagog
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

När deltagaren slutat Specialpedagog
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Anmälan studieavbrott
deltagare (YH)

Admin. Utb
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Admin. Utb

Ansökningshandlingar för ej
antagna elever

Admin. Utb
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Efter avslutat reservintag Admin. Utb

Antagning, protokoll
(yrkesutbildningarna)

Admin. Utb
Skåp nr: 1

Ja Bevaras Efter avslutat kalenderår. Ingår i
diarieförda handlingar men levereras
separat.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Admin. Utb

Antagningsstatistik Admin. Utb
Skåp nr: 1

Nej Bevaras Till kommunarkivet vid arkivering av
protokoll, som bilaga

Admin. Utb

Anvisningar och beslut från
AF. Inskrivna deltagare

Berörd lärare TC/
Koordinator SFI
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Efter upphörd placering Ansvarig lärare TC/
Koordinator SFI

Arbetsplaner
(Lärvux)

Specialpedagog
Kontor

Nej Bevaras Specialpedagog

Avtal/ Överenskommelse om
t.ex. datoranvändning (Gäller
deltagare)

Admin. Utb
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

När deltagaren slutat sina studier Admin. Utb

Beslut gällande samarbete
med högskola angående
utbildning

Admin. Pers
Kontor

Ja Bevaras Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Admin. Pers

Betygshandlingar, inkomna Admin. Utb
Bevaras ihop med
ansökan/ ind.
studieplanen
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Gallras efter avslutad utbildning (om inte
ett examensbevis har skapats på
vuxenutbildningen) Då bevaras
dokumenten ihop med examensbeviset

Admin. Utb

Betygskataloger Admin. Utb Nej Bevaras Original till kommunarkiv efter 2 år Admin. Utb
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Skåp nr: 1
Betyg (deltagare) Kopia Admin. Utb

Skåp nr: 1
Nej Bevaras Kopian till kommunarkiv efter 2 år Admin. Utb

Behörighetsansökan
Till Procapita, CSN, YH

Admin. Utb Skåp nr:
2

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Admin. Utb

CNC-certifiering Ansvarig lärare TC
Kassaskåp, kontoret

Nej Bevaras Detalj-prov sparas, dokumentation
finns sparat hos anordnaren.

Ansvarig lärare TC

CSN-rapporter Admin. Utb Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Filen som sänds gallras efter
överföring.

Admin. Utb

Deltagarlistor från högskolan Admin. Pers
Skåp nr: 2

Nej Bevara s Admin. Pers

Disciplinära åtgärder
(deltagare)

Rektor
Kontor

Nej Bevaras Handlingar rörande
avstängning/ förvisning/ varning etc.

Rektor

Elevsystemet procapita System Nej Bevaras Admin. Utb

Examensarbete YH YH-ansvarig
Kontor

Nej Bevaras YH-ansvarig

Frånvarorapportering/ Deltag
are inskrivna genom AF
(SFI/ ITU)

Berörd lärare/
Koordinator SFI
(Excelfil)

Nej Gallras 2 år Ansvarig lärare/
Koordinator SFI

Förfrågan, Deltagare som vill
börja SFI

Koordinator SFI
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Kö-lista för att få börja SFI kommer
genom AF eller på eget initiativ.

Koordinator SFI

Förteckning över deltagare
som går i skola i en annan
kommun

Admin. Utb
Skåp nr: 2

Nej Bevaras Admin. Utb

Förteckning över deltagare
som är folkbokförda i annan
kommun

Admin. Utb
Skåp nr: 2

Nej Bevaras Admin. Utb
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Försäkringar för studerande i
yrkeshögskolan
(vid tillbud, olycksfall)

Nej Bevaras Finns på YH-sida:
Personskadeförsäkring på
Kammarkollegiets webbplats

På Kammarkollegiets
webbplats finns även
skadeanmälningsblanketter
för utskrift. Observera att
blanketterna ska skickas
till Kammarkollegiet - inte
till Myndigheten för
yrkeshögskolan.

Gymnasiearbeten OMV Lärarnas
kontor

Nej Bevaras OMV Lärarna

Handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse

All personal
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Kopior, dubbletter, förfrågningar,
meddelanden av tillfällig betydelse
m.m.

All personal

Individuella studieplaner
(sammankopplad med
Ansökan)

Admin. Utb
Kontoret

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

När deltagaren avslutat studierna Admin. Utb

Intyg, skriftliga bedömningar
deltagare (Kopia)

Admin. Utb Skåp nr:
1

Nej Bevaras Kopian till kommunarkiv efter 2 år
Originalet till deltagaren

Admin. Utb

Interkommunal ersättning,
beslut gällande deltagare

Rektor
Skåp nr: 2

Ja Bevaras Diarieförs vid ankomst sedan efter
avslutad utbildning lämnas handlingen
till registratorn för avslutad handling
(årsvis)
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Admin. Utb

Kallelser, sammanträden och
konferenser

Rektor Nej Gallras, Vid
inaktualitet

All personal

Kassarapporter,
bokförsäljning

Admin. Pers
Skåp nr: 5

Nej Gallras 2 år
(kopia)

Or iginal t i l l
ekonomienheten
Admin. Pers (kopia)

Kopia ID-handlingar (SFI) Koordinator SFI
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Koordinator SFI
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Kurslitteraturkontrakt
Yrkesutbildningar

Admin. Utb
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

När deltagaren återlämnat böckerna
som de hyrt i samband med
terminsstart

Admin. Utb

Orienteringskurser
(beskrivning)

Admin Utb
Skåp nr: 1

Nej Bevaras Admin. Utb

Läromedel egenproducerat av
betydande slag

Lärare
Skåp nr:1

Nej Bevaras 1 exemplar bevaras Ansvarig lärare

Läromedel egenproducerat Lärares
kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Ansvarig lärare

Läsårsdata
Timplaner, kurs
Scheman

Lärares kontor Nej Gallras 3 år Lärare

Nationella prov, Svenska
SFI, Gymnasiekurser Sv1 och
Sv3. Elevarbeten

Rektor/ lärare
Skåp nr: 5

Nej Bevaras NP i svenska, svenska som andra språk,
SFI, Gymnasiekurser Sv1 och Sv3.
Till kommunarkivet

Ansvarig lärare

Nationella prov, engelska,
matematik. Elevarbeten

Rektor/ lärare
Skåp nr: 5

Nej Gallras 5 år 5 år efter provtillfället Ansvarig lärare

Nivåtester innan deltagare
placeras i kurs

System Educated
Ansvarig lärare,
kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Pappersdokument gallras. Ansvarig lärare

Protokoll/ mötesanteckningar
- Enhetsmöte
- Informationsmöte
- Ämnesråd

Rektor/ sekreterare
Skåp nr: 2

Nej Bevaras

Gallras

Bevaras: Möten som innehåller beslut
eller information av direkt betydelse
för verksamheten.

Övrigt gallras efter 5 år

Rektor/ sekreterare

Protokoll elevråd Rektor
Skåp nr: 2

Nej Bevaras Rektor
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Protokoll teknikcollege,
vårdcollege, YH

Rektor/ sekreterare
Skåp nr: 2

Nej Bevaras Rektor/ sekreterare

Rapporter ur
verksamhetssystem av
tillfällig betydelse
(närvarolistor m.m.)

Lärare
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Gallras av den som tagit
emot rapporten (lärare)

Registerförteckning GDPR,
deltagare

Rektor
Skåp nr: 2

Nej Bevaras Kartläggning ang. personuppgifter Rektor

Servicerapport
(maskiner TC)

Ansvarig lärare.
Kassaskåp på
kontoret

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Ansvarig lärare

Skriftliga tester och prov,
elevlösningar

Ansvarig lärare
Arkivskåp nr: 3

Nej Gallras 1 år Ansvarig lärare

Slutbetyg, kopior Admin. Utb
Arkivskåp nr: 1

Nej Bevaras Till kommunarkivet efter 2 år Admin. Utb

Statistik till andra
myndigheter
Skolverket, SCB

Rektor/ Admin. utb Nej Gallras 2 år Admin. Utb

Statistik gällande utbildning Admin. Utb /
Rektor
Kassaskåp nr: 2

Nej Bevaras En del statistik efterfrågas av
nämnden, bevaras som bilaga till
nämndprotokoll övrig statistik gallras
vid inaktualitet

Admin. Utb / Rektor

Statsbidragsansökan Rektor
Arkivskåp nr: 2

Ja Gallras 10 år Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Rektor

Studieplaner, närvaro,
Ka-Webbstöd
Arbetsförmedlingen
Sparad PDF

Ansvarig lärare TC
Kontor

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Ansvarig lärare TC
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System FRONTER Ansvarig lärare Nej Gallras Vid
inaktualitet

Arbetsmaterial från deltagare gallras
när kursen är slutförd genom systemet.
Lärarnas arbetsmaterial gallrar när
behörig lärare tar bort kursen

Behörig personal

Tentor (scannade) Högskola Admin. Pers Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Tentorna scannas och bevaras i 3
veckor
(elevens svar)

Admin. Pers

Överklaganden, deltagare Rektor Ja Bevaras Till kommunarkivet efter avslut.
Dokument skickas till
personaladministratören som
vidarebefordrar till registratorn.

Rektor
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Arbetsmarknadsenheten

Handlingsslag Mediebärare/
Förvaring

Diarie
föres

Bevaras/
Gallras

Anmärkningar Arkiveringsansvarig

Vilken typ av
handling/ information?

Var finns den?
Hos vem?

Ja/ Nej Bevaras alt
gallras

Gallr ingsfrist/ till kommunarkiv efter +
övriga anmärkningar

Vem är ansvarig för att
dokumenten blir
arkiverade

Anmälan till serviceteamet,
gräsklippning/ snöskottning

Admin. AME Nej Gallras Vid
inaktualitet

Admin. AME

Anmälan till försörjningsstöd
genom flyktingmottagningen

Handläggare
flykting skickar
ansökan genom
systemet Viva

Nej Gallras Vid
inaktualitet
(pappersdoku
mentet)

Pappersdokument sparas i gemensam
mapp i datorn för
flyktinghandläggarna

Handläggare flykting

Anställningsavtal / bevis
original se anm
för serviceteamet

Admin. Pers
Kassaskåpet

Nej Vid inaktualitet Bevaras i GW för
serviceteamet

Arbetsbeskrivningsnivå –
Extratjänst

Handläggare Nej Handläggare EA

Arbetsgivarintyg deltagare,
kopia

Admin. AME Nej Gallras 3 år Or iginalet t i l l
Personalenheten

Beslut från AF, deltagare AME,
original

Admin. AME Nej Gallras Vid
inaktualitet

Admin. AME

Beslut från AF, anställda, kopia Admin. AME Nej Gallras 3 år Or iginalet t i l l
Personalenheten
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Bokföringsorder, kopia Admin. AME Nej Gallras 2 år Or iginalet t i l l
Ekonomienheten

Debiteringslista, kopia Admin. AME Nej Gallras 3 år Or iginalet t i l l
Ekonomienheten

Deltagarregister GW Yonglogic - GW
Arbetsmarknad
(system)

Nej Bevaras Handläggare

- Individuell planering
- Anhöriglista
- Försäkran arbetsmiljö
- Överenskommelse aktivitet
- Samtycke för informations-

utbyte
- Närvarorapporter
- Kontrakt utlåning

böcker/ kläder
- Anvisningar från Soc
- Brev/ e-post/ SMS – skrivs

in/ scannas på resp
deltagare

- Intyg
- Inkopplingsavtal

Extratjänst/ Kommunal/ del
t

- Datakontrakt

Yonglogic - GW
Arbetsmarknad
(system)

Nej Gallras vid
inaktualitet

Handläggare

Feriearbete, Anställningsavtal Handläggare Nej Gallras
(Kopia) 5 år

Or iginalet t i l l
Personalenheten
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Feriearbete, Ansökningar,
personuppgifter, arbetsplats

Ferieplatsen
(system)

Nej Gallras 2 år Handläggare

Feriearbete, intyg Ferieplatsen Nej Gallras 5 år Handläggare

Följesedlar Admin. AME Nej Gallras* *2 år om det framgår på fakturan, 10 år
om de inte är in scannade och att det
inte framgår på fakturan

Kopia ID-handlingar Flyktingmottagning Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Kundfakturor samt
fakturaunderlag

Admin. AME Nej Gallras 3 år

Kundregister serviceteamet Nej Gallras 5 år
Praktikplatsen
Barn & utb, vuxenutbildning

System Nej Gallras 5 år Handläggare

Praktikplatsen (System) System/ Handläggar
e

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

Handläggare

Samtyckesavtal
Flyktingmottagning

Nej Gallras, Vid
inaktualitet

När deltagaren slutat

Statistik gällande deltagare
AME

Admin. AME/
enhetschef

Nej Bevaras En del statistik efterfrågas av
nämnden, bevaras som bilaga till
nämndprotokoll

Admin. AME/
enhetschef

Statistik från system Viva ang.
flyktingmottagning

Handläggare Nej Bevaras En del statistik efterfrågas av
nämnden, bevaras som bilaga till
nämndprotokoll

Handläggare/
enhetschef

Brev/ skrivelser av vikt för
verksamheten
(inkommande och utgående)

Nej Bevaras E-post av vikt skrivs ut och läggs till
ärendet. Sms skrivs med som en
tjänsteanteckning och läggs till
ärendet.
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Caféverksamheten

Handlingsslag Mediebärare/
Förvaring

Diarieföres Bevaras/
Gallras

Anmärkningar Arkiveringsansvarig

Vilken typ av
handling/ information?

Var finns den?
Hos vem?

Ja/ Nej Bevaras alt
gallras

Gallr ingsfrist/ till kommunarkiv
efter + övriga anmärkningar

Vem är ansvarig för att
dokumenten blir
arkiverade

Bankinsättning.
Loomis, Swish
Kvitton

Cafépersonalen,
kontor

Nej Gallras
Kopia 2 år

Skickas till ekonomienheten.
Samma vecka som insättning görs.

Cafépersonalen

Bokningsunderlag Uthyrning Cafépersonalen,
kontor

Nej Gallras Vid
inaktualitet

Fakturaunderlag Via system
Outlook

Nej Gallras 2 år Underlagen skickas till
admin. pers

Inspektion
Samhällsbyggnad bergslagen

Admin. pers
Skåp nr: 2

Nej Gallras 2 år Cafépersonalen

Internrepresentation Via system
Outlook

Nej Gallras 2 år Admin. pers

Datumhantering Cafépersonalen,
kontor

Nej Gallras vid
inaktualitet

Cafépersonalen

Lokalbokning, externa kunder System Novaschem Nej Gallras 2 år Cafépersonalen

Kassarapporter
Redovisning
Veckorapporter, Kaffeautomat,

Cafépersonalen,
kontor

Nej Gallras
Kopia 2 år

Skickas till ekonomienheten Cafépersonalen

Rapporter Cafépersonalen,
kontor

Nej Gallras 2 år Cafépersonalen
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Anticimex, Samhällsbyggnad
bergslagen

Rutinbeskrivning för cafét Cafépersonalen,
kontor

Nej Gallras vid
inaktualitet

Gallras när nya rutiner läggs till Cafépersonalen

Utlåning av nyckeltagg till
externa gäster

Cafépersonalen,
kontor

Nej Gallras vid
inaktualitet

Cafépersonalen

Kultur- och frit idsenheten

Handlingsslag Mediebärare/
Förvaring

Diarie
föres

Bevaras/
Gallras

Anmärkningar Arkiveringsansvarig

Vilken typ av
handling/ information?

Var finns den?
Hos vem?

Ja/ Nej Bevaras alt
gallras

Gallr ingsfrist/ till kommunarkiv efter +
övriga anmärkningar

Vem är ansvarig för att
dokumenten blir
arkiverade

Arrangörskontrakt Kultursekreterare Nej 2 år efter
upphörd
giltighet

Ex. teater- och musikgrupp

Donationshandlingar Original till kansliet Ja Bevaras Kultur- och fritidschef
Fjärrlånebeställningar Digitalt 3 år I bibliotekssystem Book-it
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Inventarieförteckning
museiföremål

G: Kultur och fritid Bevaras Museiföremål

Garantihandlingar Säkerhetsskåp Nej 2 år Efter garantitidens utgång
Klipparkivet, Lindesberg i
lokalpressen

Arkivet Nej Bevaras

Konstsamlingar,
förteckningar/ register

Digitalt Nej Bevaras Kultur- och fritidschef

Protokoll från personalmöten Digitalt Nej Bevaras Kultur- och fritidschef
Punktbidragsansökan Digitalt Nej 5 år
Register över
lånekortsinnehavare

Digitalt Nej Vid
inaktualitet

I bibliotekssystem Book-it

Restlistor, försenade böcker Nej Gallras
Sambindningslistor Nej Gallras
Slagremsor, kassaapparat Säkerhetsskåp Nej 1 år
Stipendier (ansökan,
utdelning)

Digitalt Ja Bevaras Ärendehanterinssystem Public360 Kultur- och fritidschef

STIM-avtal Digitalt Ja Bevaras Ärendehanterinssystem Public360 Kultur- och fritidschef
Anmälan,
sommarlovsaktiviteter

Digitalt Nej Vid
inaktualitet (1
år max)

Bidragsansökan, föreningar
m.fl

Digitalt Ja 5 år System Rbok

Bidrag till föreningar,
sammanställning

Digitalt Ja Bevaras Ärendehanterinssystem Public360 Kultur- och fritidschef

E-postregister Excelark G:
turistbyrån

Nej Vid
inaktualitet

Företagsregister Excelark G:
turistbyrån

Nej Vid
inaktualitet

Föreningsregister System Rbok Nej Vid
inaktualitet

Kundregister System Rbok Nej Vid
inaktualitet
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Lokal- och hallbokningar System Rbok Nej Vid
inaktualitet

Lotteritillstånd, ansökan &
registrering

Digitalt Ja Gallras 5 år Ärendehanteringssystem Public360 Kultur- och fritidschef

Lotteriredovisning Digitalt Ja Gallras 5 år Ärendehanteringssystem Public360 Kultur- och fritidschef

Verksamhetsberättelse,
föreningar

System Rbok Nej Gallras 5 år

Verksamhetsplaner,
föreningar

System Rbok Nej Gallras 5 år

Årsredovisningar, föreningar System Rbok Nej Gallras 5 år
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Tillväxtnämnden (beredande) 
Tillväxtnämnden 

Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar 

Förslag till beslut 

 
Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar antas. 

Ärendebeskrivning 

 
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §, 2 st) 
ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens allmänna 
handlingar. Denna beskriver bland annat myndighetens organisation och 
verksamhet, sökingångar i arkivet, bestämmelser om sekretess med mera. 
 
Tidigare låg tillväxtnämndens verksamheter under kommunstyrelsen. Utifrån 
att tillväxtnämnden numera är en nämnd och en egen myndighet behöver 
nämnden anta en beskrivning av tillväxnämndens allmänna handlingar. 
 
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Kommunarkivet 

Bilagor: 

Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar 
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Dokumentet gäller för: Tillväxtnämnden 
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Inledning 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4 § 2, arkivlagen 6 § och Lindesbergs 
Föreskrifter om vård av allmänna handlingar, KF §94/18, ska en myndighet upprätta en 
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för 
verksamhet, hur myndigheten hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten 
är organiserad. Framför allt underlättar arkivbeskrivningen för allmänheten att ta del av 
nämndens allmänna handlingar. 

Arkivbeskrivningen för tillväxtnämnden kallas i Lindesbergs kommun för ”Beskrivning 
av tillväxtnämndens allmänna handlingar”. 
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1 Myndighetens namn 

Tillväxtnämnden 

2 Myndighetens tillkomst 

Tillväxtnämnden bildades 2021. 

3 Organisation och verksamhet 

Tillväxtnämndens uppdrag regleras genom reglemente för tillväxtnämnden, antaget av 
kommunfullmäktige §163/2020: 

Lagstyrd verksamhet 

Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter om elevers tillgång 
till skolbibliotek enligt skollagen. 

Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563). 

Inom utbildning ansvarar nämnden för: 

1. Kommunal vuxenutbildning (2010:800). 

2. Yrkeshögskola i kommunens egen regi enligt lagen om yrkeshögskolan (2009:128). 

Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får 

tillväxtnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen om uppdragsutbildning i vissa 
fall (1991:1109). 

Tillväxtnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd 
(1944:475). 

Tillväxtnämnden ansvarar för mottagande av nyanlända enligt: 

 Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). 
För mottagande av ensamkommande barn ansvarar socialnämnden. 

 Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156). 

Övrig verksamhet 

Utöver det som anges i lag och annan författning ansvarar tillväxtnämnden för: 

1. arbetsmarknadsutbildning samt samordning av högskoleutbildning i Lindesbergs 
kommun. 

2. förbereda individer och arbetsgivare för att fler ska bli en del av arbetskraften 
samt främja det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet i kommunen i 
samverkan med berörda aktörer. 

3. planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar, 
såsom feriearbete och praktiksamordning. 

4. insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhället. 
5. kommunens bilpool och övriga verksamhetsknutna fordon 
6. samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser 
7. förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet 
8. den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande 

vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden. 
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9. verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar 
10. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för 

att kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs 
11. stödja förenings- och fritidsverksamhet 
12. bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige 

fastställda grunder 
13. samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och 

förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet. 
14. kommunens turismverksamhet 

Inom tillväxtförvaltningen finns tre enheter som verkställer tillväxtnämndens uppdrag: 

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de 
kan arbeta och verka i samhället. Utbildningen syftar också till att möjliggöra fortsatta 
studier. Vuxenutbildningen förmedlar sådana kunskaper som utgår från grundläggande 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Målgrupp är heterogen och 
eleverna är individer med olika förutsättningar. Elevernas mål med utbildningen 
varierar. Utbildningen anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar, både till 
längd och till innehåll. Varje elev möts utifrån behov och förutsättningar. Allt arbete 
genomsyras av mångfald och inkludering. 

Utbildningsenheten erbjuder utbildning baserad på arbetsmarknadens efterfrågan och 
behov. Genom samverkan med arbetsgivarna skapas möjlighet för medborgarna att 
utbilda sig, bli anställningsbara och bli en del av samhället. Det ger också möjlighet till 
karriärväxling och kompetensutveckling för redan anställda. 

Vuxenutbildningen styrs i första hand av lagar, styrdokument och politiska beslut: 

 Skollagen 
 Vuxenutbildningsförordningen 
 Läroplan för vuxenutbildningen 
 Offentlighets- och sekretesslagen 
 Arkivlagen, arbetsmiljölagen, kommunallagen, förvaltningslagen mm. 

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att få fler att bli självförsörjande. Verksamheten 
finns till för medborgarna i kommunen. Allt verksamhet ska aktivt arbeta med mångfald 
och inkludering. Verksamheten utgår från individens behov och skapar verksamhet 
baserad på vilka insatser som ger effekt och värde för individen, kommunen och 
samhället i stort. 

Arbetsmarknadsenheten ska bidra till att människor får möjlighet att växa, utvecklas och 
göra stegförflyttning mot studier och arbete. Detta görs genom att coacha, stötta, skapa 
förutsättningar och bidra till människors självständighet. Vägledning och aktiva insatser 
både inom den egna verksamheten och i samarbete med vuxenutbildning inklusive sfi, 
ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd, arbetsförmedling, ideell sektor med flera. 

Verksamheterna styrs och ska bedrivas med stöd av bland annat följande lagar och 
politiska beslut : 

· Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
· Socialtjänstlag (2001:453) 
· Arbetsmiljölag (1977:1160) 
· Arbetstidslag (1982:673) 
. Lag om anställningsskydd (1982:80) 



§86/22 Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar - TN 2022/43-2 Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar : Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar

7  

· Konkurrenslagen (2008:579) 
· Skollag (2010:800) 
. Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 
· Utbildningsanordnarens reglemente 
· Riktlinjer för ferier 

Arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att: 

 förbereda individer och arbetsgivare för att fler ska bli en del av arbetskraften 
samt främja det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet i kommunen i 
samverkan med berörda aktörer. 

 planera och samordna arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar, såsom 
feriearbete och praktiksamordning. 

 erbjuda insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i 
samhället. 

 samordna och administrera kommunens bilpool och övriga verksamhetsknutna 
fordon 

 samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser 

Kultur- och fritidsenheten verkar för att ge individer ett rikare liv. Verksamheten finns 
till alla som bor i kommunen eller som väljer att besöka våra verksamheter. 
Verksamheten är också till för framtidens människor. 

Kultur- och fritidsenheten ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur- 
och fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning, 
integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, 
hälsa, kreativitet och delaktighet. 

Verksamheten styrs bland annat av: 

 Bibliotekslagen 
 Museilagen 
 Barnkonventionen 
 Diskrimineringslagen 
 Lagen om nationella minoriteter 
 Dataskyddsförordningen 
 Riktlinjer för finskt förvaltningsområde 
 Biblioteksplanen 
 Kulturplanen (regional) 
 Gestaltning av det offentliga rummet 
 Visita auktorisation 
 Destination Bergslagen - turiststrategi 
 Upphovsrättslagen 
 Riktlinjer för föreningsbidrag 

Kultur- och fritidsenhetens uppdrag: 

1. ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). 
2. ansvarar för kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563). 
3. samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser 
4. förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet 
5. den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande 

vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden. 
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6. verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar 
7. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för 

att kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs 
8. stödja förenings- och fritidsverksamhet 
9. bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige 

fastställda grunder 
10. samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och 

förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet. 
11. kommunens turismverksamhet 

Verksamheterna arbetar över hela kommunen. 

Tillväxtnämnden har 9 ledamöter och ersättare. 

4 Historisk bakgrund 

2014 genomfördes en ny politisk organisation och förvaltningsorganisation i 
Lindesbergs kommun. Detta medförde bland annat att ett utskott, tillväxtutskottet, 
under kommunstyrelsen bildades 2015. Utskottet var arbetslöshetsnämnd och 
krisledningsnämnd. 2021 ombildades tillväxtutskottet till en egen nämnd; 
tillväxtnämnden. 

5 Lagar och regler som styr verksamheten 

Ett urval av lagar och förordningar: 

Arkivförordningen 
Arkivlagen 
Bibliotekslagen 
Dataskyddsförordningen 
Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs kommun 
Förvaltningslagen 
Kommunallagen 
Lagen om arbetslöshetsnämnd 
Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
Lagen om uppdragsutbildning 
Lagen om yrkeshögskolan 
Museilagen 
Offentlighet- och sekretesslagen 
Reglemente för tillväxtnämnden 
Skollagen 
Tryckfrihetsförordningen 

6 Handlingar som verksamheten avsätter och dess tillgänglighet 

Protokoll, diarier, betyg, scheman, nationella prov, skolkataloger, betyg      

Sökingångar till arkiven/handlingarna finns via dokument- och 
ärendehanteringssystem, till exempel Public 360, och i arkivförteckningssystemet Visual 
Arkiv. Arkivförteckningar finns publicerade på Riksarkivets webb; Nationella 
Arkivdatabasen, och på Lindesbergs kommuns webbplats. 
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På Lindesbergs kommuns webbplats publiceras även aktuell information, som bland 
annat protokoll och kallelser. 

Register, förteckningar och verksamhetssystem och applikationer 

För att hantera ärenden och handlingar finns det olika verksamhetssystem. 
Nedan följer en beskrivning av vad de viktigaste systemen används till: 

Axiell Arena (Bergslagsbibblan) – webbplats, biblioteket 
Biblioteksautomater – automater för utlåning på biblioteket 
Bookit – bibliotekssystem 
Cumulus – fildatabas, bildarkiv 
GW Arbetsmarknad – ärendehantering arbetsmarknadsenheten 
Infocaption – guider online 
It’s Learning - lärplattform online 
Off2off – återbruket 
Paxxa – bokningssystem biblioteket 
Praktikplatsen.se – hantering/registrering 
Princh - Molnbaserat utskriftssystem för bibliotekets besökare 
Raindance - Ekonomisystem 
Public 360 – dokument- och ärendehanteringssystem, diarium 
Stella – Elevskador och kränkande behandling 
Stratsys – Verksamhetssystem för planering och uppföljning 
Tietoevry – elevregister 
Viva – verksamhet 
Rbook – föreningsregister och bokning av föreningslokaler 
Ease Fleet – Körjournaler bilpoolen 
Zenit Reseguide – Bilpoolen 
Rbok – Föreningsregister och lokalbokningar 
 
Inskränkningar av handlingars tillgänglighet regleras av Offentlighets- och 
sekretesslagen, 2009:400. 

I dagsläget saknas tekniska hjälpmedel hos förvaltningen som allmänheten kan 
använda. För mer information kontakta förvaltningens registrator eller arkivarie. 

7 Gallring 

Att gallra innebär att informationen och återsökningsmöjligheterna förstörs. Allmänna 
handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med 
dokumenthanteringsplan eller gallringsbeslut. Om handlingstypen inte finns med i 
dokumenthanteringsplanen ska handlingarna bevaras tills dess att nämnden fattat ett 
gallringsbeslut. 
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8 Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar 

till andra 

- Uppgifter ur systemet KIR hämtas 1 gång i veckan. 
- Betygsuppgifter lämnas till UHR kontinuerligt när databasen är öppen. 
- Uppgifter till Centrala studiestödsnämnden CSN lämnas kontinuerligt. 
- Uppgifter till Statistiska centralbyrån SCB lämnas 7 gånger/år 
- Uppgifter till Skolverket lämnas 1 gång/år. 
- Uppgifter rörande biblioteksverksamheten till kungliga biblioteket lämnas 1 

gång/år 
 

9 Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter 

Tillväxtnämnden har ingen rätt till försäljning av personuppgifter. 

10 Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om 

myndighetens allmänna handlingar, deras användning och 

sökmöjligheter 

Närmare upplysningar om tillväxtnämndens allmänna handlingar lämnas av registrator 
och arkivarie. 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-11-30  TN 2022/67 

 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden 

Reglemente för tillväxtnämnden från och med 2023 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 
 
Reglemente för tillväxtnämnden antas. 

Ärendebeskrivning 

 
Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen som idag hanterar VA 
(vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, park och idrottsanläggningar, 
lokal och miljöservice, skog och naturvård upphör som egen juridisk person. 
Ansvaret övergår till respektive kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2022 § 6/22 att 
verksamheterna idrottsanläggningar och park blir en del av tillväxtnämndens 
ansvarsområden samt att tillväxtnämnden får i uppdrag att revidera sitt 
reglemente enligt detta.  
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 

Bilagor: 

Reglemente tillväxtnämnden 2023 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2020-12-08 § 163 
För revidering ansvarar: Tillväxtnämnden 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: 
Tillväxtnämnden 
Dokumentet gäller för: Tillväxtnämnden  
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 
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§ 1 Tillväxtnämndens verksamhet 

 
Lagstyrd verksamhet 
Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801).  
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter om elevers tillgång till 
skolbibliotek enligt skollagen. 

Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563). 

Inom utbildning ansvarar nämnden för: 
1. Kommunal vuxenutbildning (2010:800). 
2. Yrkeshögskola i kommunens egen regi enligt lagen om yrkeshögskolan (2009:128). 
 
Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får 
tillväxtnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen om uppdragsutbildning i vissa fall 
(1991:1109). 
 
Tillväxtnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475). 
 
Tillväxtnämnden ansvarar för mottagande av nyanlända enligt:  

 Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). För 
mottagande av ensamkommande barn ansvarar socialnämnden.  

 Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156).  
 
Övrig verksamhet 
 
Utöver det som anges i lag och annan författning ansvarar tillväxtnämnden för: 

1. arbetsmarknadsutbildning samt samordning av högskoleutbildning i Lindesbergs 
kommun. 

2. förbereda individer och arbetsgivare för att fler ska bli en del av arbetskraften samt 
främja det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet i kommunen i samverkan med 
berörda aktörer. 

3. planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar, såsom 
feriearbete och praktiksamordning. 

4. insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhället.  
5. kommunens bilpool och övriga verksamhetsknutna fordon 
6. samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser 
7. förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet  
8. den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.  
9. verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar 
10. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att 

kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs  
11. stödja förenings- och fritidsverksamhet  
12. skötsel av park- och idrottsanläggningar 
13. bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige 

fastställda grunder 
14. samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra 

förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet. 
15. kommunens turismverksamhet 
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§ 3. Delegation från kommunfullmäktige 

1. Nämnden prövar frågor om registreringslotterier enligt tillstånd enligt spellagen 
(2018:1138).  

2. Avgifter för bibliotekslån och andra kostnadsersättningar för biblioteksverksamheten 
enligt 9 § bibliotekslagen inom nämndens ansvarsområde. 

3. Avgifter för museiverksamheten inom nämndens ansvarsområde. 
4. Nämnden beslutar om deltagande i EU-projekt inom sitt verksamhetsområde samt 

ansvarar för att bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde. 
 
§ 4 Personalfrågor 

Tillväxtnämnden är anställningsmyndighet för tillväxtnämndens personal med 
undantag för förvaltningschef, som anställs av kommunstyrelsen. 
 
§ 5 Personregister 

Tillväxtnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden 
förfogar över för sin verksamhet. 
 
Tillväxtnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den 
personuppgiftsansvariga nämnden. 
 
§ 6 Information 

Tillväxtnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör 
nämndens ansvarsområde. 

 
§ 7 Ansvar för verksamheten 
Tillväxtnämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som anges i lagar, förordningar och läroplaner samt i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Vidare ska tillväxtnämnden se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
§ 8 Rapporteringsskyldighet 

Tillväxtnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort sådana uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen 5 kap 2 § och § 4. I de fall 
fullmäktige inte för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning av redovisning eller formerna 
för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång per år. 

 
§ 9 Tillväxtnämndens sammansättning 
Tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

 
§ 10 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska hen snarast anmäla till 
kanslienheten som kallar ersättare. 
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§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig 
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid 
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom 
påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för 
en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot eller en ersättare som har 
avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har 
handlagts. 

 
§ 12 Närvaro på distans 

Tillväxtnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring 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. 
Ledamot eller ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till 
ordförande. Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. 
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte delta på distans. 
 
§ 13 Återinträde 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen 
en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 
§ 14 Yttranderätt 

En i sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att 
delta i överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten. 

 
§ 15 Ordföranden 

Det är en plikt för tillväxtnämnden ordförande att: 
- Ha uppsikt över tillväxtnämndens hela nämndförvaltning. 
- Med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för nämndens och 

förvaltningens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dess frågor. 

- Främja samverkan mellan tillväxtnämnden och övriga nämnder i 
gemensamma frågor. 

- Prioritera det kommunala uppdraget framför andra uppdrag. Vid tillfällen då det 
kommunala uppdraget och andra uppdrag står i konflikt med andra ska det 
kommunala uppdraget ha förtur. 
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§ 16 Vice ordförande 
Vice ordförande i tillväxtnämnden ska med intresse följa de punkter som gäller för 
nämndens ordförande i § 15. Vice ordförande ska därutöver delta vid beredningsmöten 
inför nämndens sammanträden samt agera stöd för ordförande i frågor som rör nämndens 
arbete. För detta utgår för vice ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser 
om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
 
§ 17 Ersättare till ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten, 
ålderspresidenten, ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får tillväxtnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
§ 18 Ordförandes roll under sammanträdet 

- Ordföranden har utslagsröst. KL 25 §: En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har 
rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid 
skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

- Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på ett 
ansvarsfullt och korrekt sätt. 
 

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare 

Personalföreträdare till det antal tillväxtnämnden beslutar kan delta i nämndens 
handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 
 
§ 20 Tidpunkt för sammanträden 

Tillväxtnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 
§ 21 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar 
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 
 
§ 22 Justering 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Tillväxtnämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan nämnden justerar den. 

 
§ 23 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
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tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 

 
§ 24 Delgivning 

Delgivning sker enligt delegationsordning. 

 
§ 25 Utskott 

Inom tillväxtnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 3 
ledamöter och 3 ersättare. 
 
Tillväxtnämnden kan också utse andra utskott som nämnden finner lämpligt. 
 
Tillväxtnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom 
eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden 
utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv sin ersättare. 
 
Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter 
begär det.  
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtnämnden (beredande) 

Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik 

Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 

anställning inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att: 

 avslå förslagspunkt 1 för att i stället invänta Socialstyrelsen 
redovisningsuppdrag till regeringen. 

 besvara förslagspunkt 2 att socialförvaltningen redan påbörjat ett 
arbete med språklyftet och specifikt Språkombud och följa planen.  

 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att:  

 
1) ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 

tillväxtförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 
språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.  
 

2) ge socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov 
finns. 

 
Motionen har remitterats för yttrande till Tillvästnämnden med svar senast 9 
december 2022.  

 
1. Gällande förslag till språktest för nyanställda 
 
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd som gör det 
lättare att bedöma vilka svenskkunskaper medarbetarna behöver i 
äldreomsorgen. Det uppdraget ska redovisas av Socialstyrelsen senast den 28 
februari 2023 till Regeringskansliet. Redovisningen och innebörden av detta 
uppdrag kan med fördel inväntas av socialnämnden och i allra högsta grad 
vikt av att återkomma till. 
 
Tillväxtnämnden har ingen möjlighet att ställa språkkrav på personal som 
anställs av socialnämnden. Tillväxtförvaltningen delar socialförvaltningens 
bedömning att invänta Socialstyrelsens redovisningsuppdrag till regeringen. 

 
2. Gällande förslag språklyft 



§88/22 Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen - TN 2022/47-3 Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen : Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen

   
 

 2 (2)  

 

 

 
Det sker idag en samverkan mellan socialtjänstens verksamheter och 
Masugnens vård- och omsorgsutbildning.  
 
Masugnens har bland annat utbildat befintlig personal till undersköterskor 
genom omsorgslyftet och Masugnens genomför även en fortbildning för 
sommarvikarier. 
 
Masugnen och Lindeskolan utbildar kontinuerligt handledare i syfte att öka 
kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. 
 
Vård- och omsorgscollege, Region Örebro län, har erbjudit kommunerna i 
norra länsdelen möjlighet att utbilda språkombud hösten 2022. En utbildning 
som Lindesbergs kommun har tackat ja till. Med start under hösten 2022 
kommer det att vara två utbildningsomgångar vid fyra träffar lagda som 
heldagar. Sammanlagt kommer ca 30–35 personer utbildas inom Vård och 
omsorg (och ca 5-10 personer inom Funktionsstöd). 

 

Konsekvenser 

De språkhöjande insatserna går i linje med socialförvaltningens påbörjade 
arbete för Språkombud och den samverkan som sker mellan 
Socialförvaltningen och Tillväxtförvaltningen. 

Magnus Sjöberg Lena Varvne 
Förvaltningschef Rektor 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Socialnämnden 
Chef socialförvaltningen   
Chef Tillväxtförvaltningen 
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Tillväxtnämnden (beredande) 

Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik 

Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 

anställning inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att: 

 avslå förslagspunkt 1 för att i stället invänta Socialstyrelsen 
redovisningsuppdrag till regeringen. 

 besvara förslagspunkt 2 att socialförvaltningen redan påbörjat ett 
arbete med språklyftet och specifikt Språkombud och följa planen.  

 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att:  

 
1) ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 

tillväxtförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 
språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.  
 

2) ge socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov 
finns. 

 
Motionen har remitterats för yttrande till Tillvästnämnden med svar senast 9 
december 2022.  

 
1. Gällande förslag till språktest för nyanställda 
 
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd som gör det 
lättare att bedöma vilka svenskkunskaper medarbetarna behöver i 
äldreomsorgen. Det uppdraget ska redovisas av Socialstyrelsen senast den 28 
februari 2023 till Regeringskansliet. Redovisningen och innebörden av detta 
uppdrag kan med fördel inväntas av socialnämnden och i allra högsta grad 
vikt av att återkomma till. 
 
Tillväxtnämnden har ingen möjlighet att ställa språkkrav på personal som 
anställs av socialnämnden. Tillväxtförvaltningen delar socialförvaltningens 
bedömning att invänta Socialstyrelsens redovisningsuppdrag till regeringen. 

 
2. Gällande förslag språklyft 
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Det sker idag en samverkan mellan socialtjänstens verksamheter och 
Masugnens vård- och omsorgsutbildning.  
 
Masugnens har bland annat utbildat befintlig personal till undersköterskor 
genom omsorgslyftet och Masugnens genomför även en fortbildning för 
sommarvikarier. 
 
Masugnen och Lindeskolan utbildar kontinuerligt handledare i syfte att öka 
kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. 
 
Vård- och omsorgscollege, Region Örebro län, har erbjudit kommunerna i 
norra länsdelen möjlighet att utbilda språkombud hösten 2022. En utbildning 
som Lindesbergs kommun har tackat ja till. Med start under hösten 2022 
kommer det att vara två utbildningsomgångar vid fyra träffar lagda som 
heldagar. Sammanlagt kommer ca 30–35 personer utbildas inom Vård och 
omsorg (och ca 5-10 personer inom Funktionsstöd). 

 

Konsekvenser 

De språkhöjande insatserna går i linje med socialförvaltningens påbörjade 
arbete för Språkombud och den samverkan som sker mellan 
Socialförvaltningen och Tillväxtförvaltningen. 
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Motion

Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen.

Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom äldreomsorgen men då  
måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. Den som behöver vård och omsorg ska känna  
sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet 
och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren  
inte får den vård hon/han behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för 
att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar 
befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som 
kommunikatörer mellan brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin 
tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och sjukskrivningar som 
följd.

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet kommer att öka då andelen  
äldre i befolkningen också ökar. Lindesberg och socialförvaltningen ska vara en attraktiv och  
integrationsskapande arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk 
bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest genomföras. Förslag om hur 
socialförvaltningen kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i svenska men som vill arbeta
inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med tillväxtförvaltningen. Även den personal som redan 
arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig  ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få 
tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, genom ett språktest, att 
kunskaperna i svenska ska motsvara godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasieprogrammet eller 
Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskaper i 
svenska motsvarande som lägst nivå-D på SFI, kan dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde 
inom äldreomsorgen. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att – ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med tillväxtförvaltningen för 
att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.

Att – ge socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att 
genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.             

Jari Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD) Fredrik Rosenbecker (SD)

21-10-25

KS 2021/254-1
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