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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-03-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-16 
Anslaget sätts upp      2021-03-23   Anslaget tas ned     2021-04-14   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-12:30 

Beslutande: Magnus Storm (C) 
Sofie Krantz (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Josefine Hellström (S) 
Hans Finckh (V) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Rickard Jirvelius (SD) 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

 

Övriga Deltagare: Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Jonas Andersson, fritidskonsulent § 18 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 22 
Linda Svahn (S), ej tjänstgörande ersättare 
Ove Magnusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Markus Lundin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses Att Justera Nafih Mawlod (S) med Conny Ärlerud (M) som ersättare 
 

Justeringens Plats 
Och Tid: 

Kanslienheten tisdagen den 23 mars 2021 kl. 14.00 

 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
13 - 22 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nafih Mawlod 
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Tillväxtnämnden 
 

 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§13/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§14/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§15/21 Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för 

arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun 
  
§16/21 Information om utredning av ansvaret för kommunens 

turismverksamhet och besöksnäring 
  
§17/21 Aktiviteter under lov för grundskoleelever 2021 
  
§18/21 Aktivitetsbidrag för föreningar 2021 
  
§19/21 Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2021 
  
§20/21 Interkontrollplan för tillväxtnämnden 2021 
  
§21/21 Närvarorätt för personalföreträdare på tillväxtnämnden 
  
§22/21 Äskande om medel för ferier 2021 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §13/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

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

 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §14/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 

Under sammanträdet väcktes ingen fråga av tillväxtnämndens 
ledamöter.  

_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §15/21   Dnr:  
 
Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för 
arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet beslutade den 6 oktober 2020 att uppdra till 
förvaltningschef att ta fram projektdirektiv för arbetet med 
kulturmiljöer i Lindesbergs kommun.  

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

Förvaltningschefen har tillsatt en projektledare samt en 
arbetsgrupp som har påbörjat arbetet. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §16/21   Dnr:  
 
Information om utredning av ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

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

Delrapport ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.  

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

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

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §17/21   Dnr: TN 2021/8 
 
Aktiviteter under lov för grundskoleelever 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Lindesbergs kommun avsätter 1 miljon kronor till gratis 
lovaktiviteter under sommarlovet 2021 riktade till barn 
och ungdomar 6–15 år. 

Ärendebeskrivning 

Från perioden 2016–2019 avsatte staten medel till landets 
samtliga kommuner 200 miljoner till gratis lovaktiviteter under 
sommaren för barn och ungdomar 6-15 år. Lindesbergs 
kommuns fick under de åren ca 900 000 kronor per år. När 
stödet från staten upphörde till 2020 avsatte Lindesbergs 
kommun själva 1 miljon kronor till fortsatt stöd till 
lokaktiviteter för samma målgrupp. 

Intresset har varit enormt från deltagande barn och ungdomar 
samt deras föräldrar och kommunen har lyckats att skapa ett 
lovprogram som de senastes åren varit helt fulltecknat. 
Aktiviteter har varit allt från traditionella kollon i kloten till 
simskolor. 

Förutom kommunen har arrangörer av verksamheten varit 
föreningar och företag som kommunen köpt aktiviteter av. 

Bifogat finner ni lovprogram för 2020 samt antal 
deltagare/aktivitet för 2020. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Lindesbergs kommun avsätter 1 miljon kronor till gratis 
lovaktiviteter under sommarlovet 2021 riktade till barn 
och ungdomar 6-15 år.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §18/21   Dnr: TN 2021/9 
 
Aktivitetsbidrag för föreningar 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 

• Betala ut kommunalt aktivitetsbidrag till föreningar efter 
samma fördelning som för 2020 vilket innebär att 
föreningar inte behöver söka bidrag under 2021. 

• Betala ut bidrag i förhållande till kommunens 
hyresintäkter för idrottsanläggningar/lokaler 2020 vilket 
uppgick till ca 800 000 kronor. 

Tillväxtnämnden beslutar att en redovisning om föreningslivet 
ska ske i september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun betalar ut kommunalt aktivitsbidrag till 
ideella föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet 
som uppfyller villkoren för bidraget. Föreningarna ansöker 
själva om bidraget 2 gånger om året för den verksamhet som de 
bedrivit under ansökningsperioden. 

Enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige ska samma belopp 
betalas ut i bidrag till föreningarna som kommunen haft i 
intäkter av uthyrning afrån idrottslokaler och idrottslokaler 
minus 100 000 kronor som ska användas till inköp av material 
till nämnda lokaler. 

Det innnebär att det kommunala aktivitetsbidraget har varit 
självförsörjande, kommunen har inte behövt skjuta till egna 
medel. 

Under 2020 har hyresintäkterna minskat på grund av corona 
vilket lett till att kommunens uthyrning av idrottslokaler 
minskat. Under 2020 blev intäkterna för kommunens uthyrning 
bara 800 000 kr mot normalt ca 1 300 000 kr. 

Under 2020 behövde föreningarna inte ansäka om 
aktivitetsbidrag utan ca 1 200 000 kr betalades ut efter 2019 års 
fördelning. Att föreningarna inte behövde ansöka om bidrag 
berodde på nedgång i aktiviteterna som föreningarna haft och 
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Tillväxtnämnden 
 

 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

följde det beslut som de flesta kommuner tagit samt 
Riksidrottsförbundet. 

Görs ingen anpassning till hyresintäkterna för 2021 innebär det 
att kommunen kommer att behöva skjuta till ca 500 000 kronor i 
aktivitetsbidrag. 

Föreningarna fick dessutom ca 600 000 kronor i extra i stöd som 
kompensation för minskad verksamhet till följd av Corona. 

Alternativet är att föreningar ansöker som vanligt igen för 
aktivitetsbidrag vilket sker 25 februari för hösten 2020 
aktiviteter. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden besluta 

• Betala ut kommunalt aktivitetsbidrag till föreningar efter 
samma fördelning som för 2020 vilket innebär att 
föreningar inte behöver söka bidrag under 2021. 

• Föreningarna söker som vanligt för de aktiviteter de 
genomfört under perioden. 

• Betala ut samma totalbelopp 2021 som 2020 vilket 
uppgick till ca 1 200 000 kronor. 

• Betala ut bidrag i förhållande till kommunens 
hyresintäkter för idrottsanläggningar/lokaler 2020 vilket 
uppgick till ca 800 000 kronor. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Storm (C) föreslår att punkt 2 och 3 ska utgå från förslag 
till beslut. 

Magnus Storm (C) föreslår att en redovisning om föreningslivet 
ska ske i september 2021.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan besluta enligt 
Magnus Storms (C) ändringsförslag om att punkt 2 och 3 ska 
utgå från förslag till beslut, och finner att tillväxtnämnden 
godkänt detta. 

Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan besluta enligt 
Magnus Storms (C) tilläggsförslag om att en redovisning om 
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 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

föreningslivet ska ske i september 2021, och finner att 
tillväxtnämnden godkänt detta.  

_____ 
 
För kännedom: 
Fritidskonsulent 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §19/21   Dnr: TN 2021/12 
 
Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2021 
 

Beslut 

Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden år 2021 antas med tillägget 
att det ska förtydligas i kap 1 punkt 3 ekonomi, i 
verksamhetsplanen hur budgeten har förflyttats från enheter 
och varför budgeten har ökat under kultur- och fritidsenheten. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen infördes successivt från 
2019 enligt antagen handlingsplan och gäller fullt ut från och 
med 2020. Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på 
nämndnivå, kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara 
antagna senast i december 2019 för att gälla från år 2020.  

Den nya tillväxtnämnden tillträdde först den 1 januari 2021, 
vilket innebär att verksamhetsplanen har arbetats fram första 
delen av 2021, för att kunna antas av nämnden i mars 2021.  

Den 28–29 januari 2021 presenterade tillväxtförvaltningen ett 
material om grunduppdrag och kvalitetsfaktorer för 
tillväxtnämnden och den 9 februari skedde en workshop 
tillsammans med nämnden kring vilka utvecklingsområden som 
sågs som prioriterade för nämndens verksamheter under 2021. 

Tillväxtförvaltningen överlämnar härmed sitt förslag till 
verksamhetsplan för tillväxtnämnden för 2021 för antagande. 

Förslag till beslut 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden år 2021 antas.  
Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Storm (C) föreslår att det ska förtydligas i kap 1 punkt 3 
ekonomi, i verksamhetsplanen hur budgeten har förflyttats från 
enheter och varför budgeten har ökat under kultur- och 
fritidsenheten.  



 

 Sammanträdesprotokoll 12 (18) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §20/21   Dnr: TN 2021/13 
 
Interkontrollplan för tillväxtnämnden 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden antar interkontrollplan för år 2021 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. 
I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har utifrån ny Styrmodell 
för ledning och styrning tagit fram internkontrollplan utifrån 
vilka risker som kan göra att verksamheten inte klarar av att 
leverera sitt grunduppdrag. 

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 
2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse 
att det finns en god internkontroll i Lindesbergs kommun. 

I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett 
Reglemente för internkontroll Kf § 60/204 som syftar till att 
man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver 
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och tillämpningar mm. 

Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är 
inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en 
del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet 
och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. Internkontroll 
omfattar: 

• Uppföljning av kontrollmoment. 

• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och 
riktlinjer följs i organisationens verksamheter. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

• Identifiering av brister. 

• Planering och genomförande av åtgärder för att 
minimera att brister fortgår eller återupprepas. 

• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden antar interkontrollplan för år 2021 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 2021-03-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TN §21/21   Dnr: TN 2021/11 
 
Närvarorätt för personalföreträdare på 
tillväxtnämnden 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 

• Personalföreträdare medges rätt enligt 7 kap 
kommunallagen, 10 § att delta vid tillväxtnämndens 
beslutande sammanträden. 

• Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var 
och en av dem får finnas för nämnden. 

• Personalföreträdarna utses av den eller de lokala 
arbetstagarorganisationer som kommunen eller regionen 
har kollektivavtal med. Lag (2019:835). 

Ärendebeskrivning 

Enligt tillväxtnämndens reglemente § 19 Närvaro- och 
yttranderätt för personalföreträdare, kan personalföreträdare 
till det antal tillväxtnämnden beslutar delta i nämndens 
handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Företrädare för de anställda (personalföreträdare) utses särskilt 
för varje nämnd bland de anställda, i första hand bland dem som 
är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Högst tre 
personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får 
finnas för varje nämnd. 

Personalföreträdarna utses av den eller de lokala 
arbetstagarorganisationer som kommunen eller regionen har 
kollektivavtal med. Lag (2019:835). 
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Förslag till beslut 

• Personalföreträdare medges rätt enligt 7 kap 
kommunallagen, 10 § att delta vid tillväxtnämndens 
beslutande sammanträden. 

• Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var 
och en av dem får finnas för nämnden. 

• Personalföreträdarna utses av den eller de lokala 
arbetstagarorganisationer som kommunen eller regionen 
har kollektivavtal med. Lag (2019:835). 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
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TN §22/21   Dnr: TN 2021/14 
 
Äskande om medel för ferier 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  

• ersätta omkostnader utöver ordinarie budgetram för 
ferier, motsvarande maximalt 500 000 kronor under 
budgetåret 2021.  

• I det fall statliga medel tillkommer, minskas behovet av 
ovanstående extra medel med lika stort belopp som 
staten tilldelar förvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Sommaren 2020 sökte 262 ungdomar feriearbete. Förvaltningen 
erbjöd feriejobb till 206 ungdomar, varav 26 personer som 
omfattades av särskilda skäl. Därutöver fick 12 ungdomar 
höstferier. 

Förvaltningen har en egen budget motsvarande drygt 1,3 
miljoner kronor för feriejobben och under 2020 förstärktes 
denna av statliga medel. Förvaltningen investerade närmare 
600 000 kronor av dessa statliga medel. Förvaltningen fick även 
ekonomiska medel motsvarande 150 000 kronor för att anställa 
handledare till ungdomarna – med anledning av Covidläget 
behövde vi ställa om ferierna till andra arbetsplatser än vård- 
och barnomsorgsplatserna med kort varsel och därför var 
behovet av handledare större än beräknat. 

Förvaltningens prognostisering är att sökantalet till ferier 2021 
kommer vara motsvarande 2020 års ansökningar. Platser har 
anskaffats och vi har idag drygt 200 lämpliga ferieplatser att 
erbjuda. Statliga medel har ännu inte utannonserats och det är 
oklart om dessa medel tilldelas kommunerna i år.  

Förvaltningens ordinarie budget motsvarar cirka 165 feriejobb. 
Med 500 000 kronor utöver ordinarie budgetram skulle 
förvaltningen kunna erbjuda ytterligare cirka 60 feriejobb.  

Dessa medel möjliggör att vi tillvaratar alla insamlade 
ferieplatser. Samtidigt får än fler ungdomar möjligheten att 
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pröva på ett arbete eller utöva entreprenörskap. Under 2020 har 
många praoplatser i kommunen pausats och färre ungdomar har 
haft möjlighet till praoperioder som erbjuds i normala fall av 
skolan. Detta gör att feriejobben i år är än viktigare för 
ungdomarna och vi vill fånga upp så många som möjligt. 
Feriejobben har en vägledande funktion och för många unga kan 
det vara första kontakten med en arbetsplats.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

• ersätta omkostnader utöver ordinarie budgetram för 
ferier, motsvarande maximalt 500 000 kronor under 
budgetåret 2021.  

• I det fall statliga medel tillkommer, minskas behovet av 
ovanstående extra medel med lika stort belopp som 
staten tilldelar förvaltningen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Arbetsmarknadsenheten 
För kännedom: 
Samtliga förvaltningar i Lindesbergs kommun 

 

 


	Ärendeförteckning
	Godkännande deltagande på distans
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Frågor väckta av ledamöter
	Beslut

	Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Information om utredning av ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Aktiviteter under lov för grundskoleelever 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_____


	Aktivitetsbidrag för föreningar 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	_____


	Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_____


	Interkontrollplan för tillväxtnämnden 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_____


	Närvarorätt för personalföreträdare på tillväxtnämnden
	Beslut
	 Personalföreträdare medges rätt enligt 7 kap kommunallagen, 10 § att delta vid tillväxtnämndens beslutande sammanträden.
	 Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas för nämnden.
	 Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller regionen har kollektivavtal med. Lag (2019:835).
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	 Personalföreträdare medges rätt enligt 7 kap kommunallagen, 10 § att delta vid tillväxtnämndens beslutande sammanträden.
	 Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas för nämnden.
	 Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller regionen har kollektivavtal med. Lag (2019:835).
	_____


	Äskande om medel för ferier 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_____



