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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:15 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Zila Conejeros, enhetschef §§95–97 
Mirel Kevric, assistent projekt All-In §95 
Kjell Jansson, fysisk planerare §§99–100 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare §101 
Charlotte Lindström, infrastrukturansvarig §102 
Håkan Blaxmo, trafikingenjör §102 
Sofie Sälle, ekonom §103–104 
John Omoomian (S), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
 

Utses att 

justera 
Jonas Kleber (C) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 10 december 2019 kl. 15.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
95 - 105 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) 

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-12-03 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§95/19 Projekt All In - Implementeringsfasen  
  
§96/19 Flytt av bilpoolen från ekonomi till arbetsmarknadsenheten 
  
§97/19 Förtydligande av ansvarsfördelning av Fritidsbanken 
  
§98/19 Budget 2020 för tillväxtutskottet 
  
§99/19 Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt 

bostadsområde i Torphyttan 
  
§100/19 Utredning av kompletterande villatomter i Lindesbergs tätort 
  
§101/19 Iståndsättningsbidrag 2019 Fornaboda-Hafsta 
  
§102/19 Trafikutredning Nordvästra Lindesberg 
  
§103/19 Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 
  
§104/19 Internkontrollplan för tillväxtutskottet 2020 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §95/19   Dnr: KS 2017/264 

 

Projekt All In - Implementeringsfasen  
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 
Arbetsmarknadsenheten informerar om All in samt dess 
implementeringsfas. Arbetsmarknadsenheten redovisar resultat 
fram till idag samt framgångsfaktorer i projektet – cirka 40% har 
blivit självförsörjande genom arbete och utbildning. 
Arbetsmarknadsenheten informerar även om eventuell 
förlängning av projektet – inom ramen för befintlig budget. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
_____ 

 
För kännedom: 

Hällefors kommun 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §96/19   Dnr: KS 2019/333 

 

Flytt av bilpoolen från ekonomi till 
arbetsmarknadsenheten 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 

Från och med 1 januari 2020 kommer Arbetsmarknadsenheten 
att ta över ansvaret för kommunens bilpool. Det innebär både 
administration och service av kommunens 11 bokningsbara 
bilar samt administrationen av hemtjänstens idag 132 bilar. Idag 
hanteras dessa av ekonomienheten.  
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten och Tillväxtförvaltningen  
 
För kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §97/19   Dnr: KS 2019/176 

 

Förtydligande av ansvarsfördelning av Fritidsbanken 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 
Den 31 maj 2017 § 90 beslutade tillväxtutskottet att: 
 

• Arbetsmarknadsenheten, fritidskonsulent samt 
funktionsstöd – daglig verksamhet uppdras att starta en 
fritidsbank inom befintlig budget och ha målet att 
involvera ideella föreningar i det fortsatta 
arbetet. 

• Finansiering för uppstart av fritidsbanken tas från 
befintlig budgetram. 

 
Fritidsbanken invigdes den 1 februari 2018. Idag är det en 
verksamhet som bedrivs fullt ut av funktionsstöd. 
Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för årsavgift om 1000 
kronor per år samt kostnader för tröjor, t-shirt och annat tryckt 
material. Från och med 1 januari 2020 kommer funktionsstöd 
att ta över hela ansvaret för verksamhetens omkostnader och 
dagliga drift. 

Arbetsmarknadsenhetens Serviceteam kommer vid större 
insamlingar att vara behjälplig med transport av insamlad 
utrustning. Fritidskonsulenten roll kommer vara oförändrad. 

 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
_____ 

 
För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten samt Funktionsstöd 
 
För kännedom: 

Socialförvaltningen, Funktionsstöd 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §98/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Budget 2020 för tillväxtutskottet 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
minskade ramar enligt tabellen nedan inom 
tillväxtförvaltningens verksamhetsområden. 
 
Förslag till ramfördelning 
 

Arbetsmarknadsenheten - 1,0 
Utbildningsenheten - 1,0 

Kulturenheten - 1,0 
Näringslivsenheten - 2,0 

Summa - 5,0 
 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen har fördelat mellan sina ansvarsområden, 
Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret), 
Tillväxtutskottet (Tillväxtförvaltningen) och 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt tabell nedan (år 2018 - 
2020) 

                                       
 
Total budget tillväxtförvaltningen 2019 är 96,5 mnkr 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
minskade ramar enligt tabellen nedan inom 
tillväxtförvaltningens verksamhetsområden. 
 
Förslag till ramfördelning 

 
Arbetsmarknadsenheten - 1,0 
Utbildningsenheten - 1,0 
Kulturenheten - 1,0 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 

 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Näringslivsenheten - 2,0 
Summa - 5,0 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Fredrik Vessling (V) föreslår att marknadsföringsbidrag tas bort 
för att ge en effektivisering på näringslivsenheten på totalt 3,2 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD) avstår från att 
delta i beslutet. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång 
 
Först behandlas förvaltningens förslag därefter behandlas 
Fredrik Vessling (V) tilläggsförslag. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om tillväxtutskottet kan 
beslut enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
Fredrik Vessling (V) tilläggsförslag och finner att 
tillväxtutskottet avslår förslaget. 
 
Reservationer 

 

Fredrik Vessling (V) reserverar sig mot beslutet 
_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Enhetschefer och Förvaltningschef, Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §99/19   Dnr: KS 2019/310 

 

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt 
bostadsområde i Torphyttan 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar 
 
1. Beställa en ny reviderad detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram ett nytt 

detaljplaneförslag vilket innebär ett omtag av redan tidigare 
uppdrag för Lindesby 1:13 m.fl. Planarbetet påbörjas första 
kvartalet 2020. 

3. Kostnaden för upprättande av nya planhandlingar belastar 
tillväxtförvaltningen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen fick sedan tidigare ett uppdrag att Dnr: S-2017-41 
uppdra Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att upprätta 
en detaljplan vid Torphyttan 1:13 m.fl. för att möjliggöra 
nyexploatering av ett bostadsområde. 

 

Detaljplan godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i 
Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande så 
upphävde Nacka Tingsrätt  
Mark- och miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande 
av detaljplanen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar 
 
2. Beställa en ny reviderad detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. 
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram ett nytt 

detaljplaneförslag vilket innebär ett omtag av redan tidigare 
uppdrag för Lindesby 1:13 m.fl. Planarbetet påbörjas första 
kvartalet 2020. 

3. Kostnaden för upprättande av nya planhandlingar belastar 
tillväxtförvaltningen. 

_____ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsarkitektkontoret 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §100/19   Dnr: KS 2019/341 

 

Utredning av kompletterande villatomter i 
Lindesbergs tätort 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen i uppdrag att utreda om det finns ytor, inom 
Lindesbergs tätort, som genom planändring kan upplåtas som 
villatomter. Till förslagen ska även grova exploateringskalkyler 
tas fram. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade 2017 fram en 
utredning för tänkbara lokaliseringar av nya förskolor i 
Lindesbergs tätort. Kommunstyrelsen (KS §93/19) har utifrån 
underlaget tagit beslut om två lokaliseringar där nya 
detaljplaner ska upprättas. I underlaget finns flera tomter kvar 
där det är intressant att utreda möjligheten att tillskapa några 
ytterligare villatomter, då dessa i dagsläget inte är intressanta 
för förskoleetableringar. I lokaliseringsutredningen för förskolor 
utgick man från vissa begränsningar när det gällde ytor för att 
platsen skulle inrymma även tillräckliga friytor. Det kan således 
finnas möjliga platser där nya villatomter kan skapas som inte är 
upptagna i förskoleutredningen.  
 
Förslaget är därför att utreda möjliga ytor där det går att 
komplettera med ytterligare villatomter utifrån bl.a. 
förskoleutredningen men även titta på andra ytor.  
 
Utifrån det underlag som tas fram bör en översiktlig 
exploateringskalkyl tas fram för att bedöma kostnaderna för 
respektive område. Utredningen bör även innehålla en 
prioritering för i vilken ordning detaljplaner ska arbetas fram 
samt en tidplan för det arbetet. 
 
Arbetet kan påbörjas Q2 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen i uppdrag att utreda om det finns ytor, inom 
Lindesbergs tätort, som genom planändring kan upplåtas som 
villatomter. Till förslagen ska även grova exploateringskalkyler 
tas fram 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §101/19   Dnr: KS 2019/322 

 

Iståndsättningsbidrag 2019 Fornaboda-Hafsta 
 

Beslut 

 
 Tillväxtutskottet beslutar 
 

• bevilja Fornaboda-Hafsta Samfällighetsförening (väg 
28190) iståndsättningsbidrag om 57 693 kr för 
vägförstärkning (40-2283-1) längs med samfällighetens 
vägsträckning. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Från Fornaboda-Hafsta Samfällighetsförening (enskild väg nr 
28190) har till kommunen inkommit med ansökan om 
Iståndsättningsbidrag för vägförstärkning längs 
vägsamfällighetens vägsträckning. 
 
Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från 
Trafikverket för erhållande av bidrag för vägförstärkningen. 
 
Trafikverket beviljar 70% bidrag av den beräknade kostnaden 
för reparationen, som är 245 500 kronor. Trafikverkets bidrag 
blir 171 850 kronor. 
 
Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt 
iståndsättningsbidrag för att täcka delar av skillnaden mellan 
den beräknade totalkostnaden för vägförstärkningen och 
Trafikverkets bidrag. 
 
I enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna 
kan kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas med upp till 
23,5% av totalkostnaden för en åtgärd på enskilt vägnät. I det 
här aktuella fallet skulle det maximalt röra sig om 57 693 
kronor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet beslutar 
 

• bevilja Fornaboda-Hafsta Samfällighetsförening (väg 
28190) iståndsättningsbidrag om 57 693 kr för 
vägförstärkning (40-2283-1) längs med samfällighetens 
vägsträckning. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Näringslivsutvecklare 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §102/19   Dnr: KS 2019/83 

 

Trafikutredning Nordvästra Lindesberg 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta PM 
Trafik, Nordvästra Lindesberg. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har gett konsultbolaget VAP VA-projekt 
AB i uppdrag att analysera framtida struktur för trafiklösningar i 
nordvästra Lindesberg.  
 
Utredningen har samordnats med riktlinjer och beslut i 
kommunens gällande strategiska dokument. Översiktsplanen för 
Lindesberg, fördjupningar av översiktsplanen för centrala 
Lindesberg samt Cykelplanen har utgjort viktiga dokument i 
arbetet med trafikutredningen.  
 
Syftet med ett antagande av PM Trafikutredning är att visa på ett 
proaktivt förhållningssätt när det gäller kommunens 
samhällsutveckling. Ett antaget dokument blir en viktig 
planeringsförutsättning för externa aktörer som exempelvis 
Trafikverket, i deras arbete med åtgärder för RV 50. 
Trafikutredningen blir också ett viktigt vägledande dokument i 
kommunens framtida planarbete. 
 
VAP har slutfört arbetet och levererat rapporten PM trafik, 
Nordvästra Lindesberg. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta PM 
Trafik, Nordvästra Lindesberg. 
_____ 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §103/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 

utvecklingsmål antas. 
 

2. Ekonomisk fördelning för tillväxtutskottet 2020 antas under 
förutsättning att tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny 
Styrmodell för ledning och styrning. Styrmodellen ska 
successivt införas 2019 enligt antagen handlingsplan och 
ska gälla 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 15 oktober 2019 presenterade tillväxtförvaltningen 
material kring grunduppdrag och kvalitetsfaktorer för 
tillväxtutskottet, samt hade en workshop tillsammans med 
utskottet kring vilka utvecklingsområden som ses som 
prioriterade för utskottet framöver. Utifrån det materialet som 
tillväxtförvaltningen presenterade som grund inför workshopen, 
tillsammans med de politiska diskussionerna som förts har 
förvaltningens ledningsgrupp sammanställt förslag 
utvecklingsmål för tillväxtutskottet. 

Tillväxtförvaltningen överlämnar därmed förslag till 
Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 för antagande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 

utvecklingsmål och ekonomisk fördelning för 
tillväxtutskottet 2020 antas. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2. Ekonomisk fördelning för tillväxtutskottet 2020 antas under 
förutsättning att tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår följande ändring av förvaltningens 
förslag punkt 1 
 
1. Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 

utvecklingsmål antas. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik 
Vessling (V) avstår från att delta i beslutet av förvaltningens 
förslag punkt 2 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång 
 
Först behandlas förvaltningens förslag punkt 1 med Jari 
Mehtäläinen (SD) ändringsförslag och därefter behandlas 
förvaltningens förslag punkt 2. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 1 med Jari Mehtäläinen (SD) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 2 och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
 
 
För kännedom: 

Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
Enhetschef kulturenheten 
Enhetschef näringslivsenheten 
Enhetschefer utbildningsenheten 
Enhetschef arbetsmarknadsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §104/19   Dnr: KS 2019/290 

 

Internkontrollplan för tillväxtutskottet 2020 
 

Beslut 

 
Tillväxtutskottet antar internkontrollplan för år 2020 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. 

• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att 

minimera att brister fortgår eller återupprepas. 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2019-12-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 

 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet antar internkontrollplan för år 2020 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen 
_____ 
 

 

 
 


