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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-12-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-11:00 

Beslutande: Magnus Storm (C) 
Sofié Krantz (S) 
Nafih Mawlod (S) 
John Omoomian (S) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Rickard Jirvelius (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Fredrik Rosenbecker (SD) ersätter Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Sundén Vessling (V) ersätter Hans Finckh (V) 

Övriga deltagare: Inger Griberg (MP) 
Markus Lundin (KD) 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Kristina Öster, enhetschef kultur och fritid 
Catrine Eriksson, rektor vuxenutbildningen masugnen 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Kenneth Andersson, kultur och fritidsenheten 
Lena Varvne, rektor vuxenutbildning 
Jessica Thunman, praktikant 
Anna Hedman, kommunal 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Rickard Jirvelius (SD) med Conny Ärlerud (M) som ersättare. 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 13 december 2022 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
82 - 92 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Conny Ärlerud 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§82/22 Informationsärende 
  
§83/22 Riktlinje för föreningsbidrag 
  
§84/22 Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 
  
§85/22 Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden 
  
§86/22 Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar 
  
§87/22 Reglemente för tillväxtnämnden från och med 2023 
  
§88/22 Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson 

Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen 

  
§89/22 Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson 

Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen 

  
§90/22 Revidering av tillväxtnämndens delegationsordning 2022-12-13 
  
§91/22 Delegationsärenden 
  
§92/22 Meddelanden 
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 2022-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §82/22 
 
Informationsärende 
 

Beslut 
 
Informationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden : 
 
--Information om Sandströms Dnr    

 
--Presentation av samordnare för fritidsfrågor Dnr    
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§83/22   Dnr: TN 2022/63 
 
Riktlinje för föreningsbidrag 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 
• 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 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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 
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. 

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. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

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

 
 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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§84/22   Dnr: TN 2022/62 
 
Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 
 

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. 
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Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 
 
Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 2023–2026 antas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§85/22   Dnr: TN 2022/58 
 
Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden 
 

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. 

Förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för tillväxtnämnden antas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstateg tillväxtförvaltningen 
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§86/22   Dnr: TN 2022/43 
 
Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar 
 

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. 

Förslag till beslut 
Beskrivning av tillväxtnämndens allmänna handlingar antas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Kommunarkivet 
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§87/22   Dnr: TN 2022/67 
 
Reglemente för tillväxtnämnden från och med 2023 
 

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.  

Förslag till beslut 
 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 
• Reglemente för tillväxtnämnden antas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
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§88/22   Dnr: TN 2022/47 
 
Svar på remiss Motion från Jari Mehtäläinen Tom 
Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa 
språkkrav i svenska för anställning inom 
äldreomsorgen 
 

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. 
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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 
 
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). 

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.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt punkt 1 och 
finner så beslutat. 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt punkt 2 och 
finner så beslutat 
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Reservationer 
Fredrik Rosenbecker (SD), Rickard Jirvelius, Conny Ärlerud (M) 
och Jan Hansson (M) reserverar till förmån för motionärens 
förslag till punkt 2. 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Socialnämnden 
Chef socialförvaltningen   
Chef Tillväxtförvaltningen 
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TN §90/22   Dnr: TN 2021/1 
 
Revidering av tillväxtnämndens delegationsordning 
2022-12-13 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden antar delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtnämnden föreslås anta revidering av nämndens 
delegationsordning enligt nedanstående tillägg: 
 
Föreningsbidrag 
 
Enligt antagna riktlinjer för verksamheten 
 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Kultur- och fritidschef  

 
Utöver antagna riktlinjer för verksamheten till ett belopp av 
högst 50 000 kronor. 

 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef   

 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden antar delegationsordning. 
 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom: 
Kultur och fritidsenheten 
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TN §91/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden : 
 
2022-10-17 Beslut vuxenutbildning Fysik 1A Örebro - 
Bifall Dnr TN 2021/81 

  

 
2022-11-17 Dokumentation av Direktupphandling om 
föreläsning om kommunal verksamhet digitalisering och 
samhällsutveckling enligt punkt 2.3 i tillväxtnämndens 
delegationsordning Dnr TN 2022/70 
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TN §92/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2022-10-18 KS § 129 Återremiss gällande Mål och 
budget 2022 Revidering av skolmiljarden Dnr TN 
2021/65 

  

 
2022-10-24 KF § 7 Återremiss gällande Mål och budget 
2022 Revidering av skolmiljarden Dnr TN 2021/65 

  

 
2022-09-26 KF § 98 Revisorernas bedömning och 
granskning av 
delårsrapport 2021 Dnr  

  

 
2022-09-26 KF § 99 Kommunfullmäktiges 
sammanträdestider år 2023 Dnr  

  

 
2022-09-26 KF § 95 Mål och budget 2022 Revidering av 
skolmiljarden Dnr TN 2021/65 
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