
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2020-03-10  

 

 

  

Plats och tid: 

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

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 
Wilhelm Magnusson, enhetschef näringslivsenheten §7 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten §§7–8 
Mattias Molin, rektor utbildningsenheten §§7–8 
Catrin Pernros Eriksson, rektor utbildningsenheten §§7–8 
Kristina Öster, enhetschef kulturenheten §7 
Jonas Andersson, fritidskonsulent §9 
Simon Ljunggren, planarkitekt §10 
John Omoomian (S), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Fredrik Vessling (V) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 17 mars 2020 kl. 15.00 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
7 - 12 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
 
Justerare 

 
 
__________________________________________________________ 
Fredrik Vessling 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-03-10 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Tillväxtutskottet 

 
2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§7/20 Verkställande av ramminskning 2020 för tillväxtförvaltningen 
  
§8/20 Nulägesbeskrivning av Masugnens verksamheter 
  
§9/20 Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro Lindesberg 

Guldsmedshyttan 
  
§10/20 Rapport om pågående detaljplaner för Lindesbergs kommun 
  
§11/20 Lägesrapport grunduppdrag för tillväxtförvaltningens 

verksamheter  
  
§12/20 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §7/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Verkställande av ramminskning 2020 för 

tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar följande 
åtgärder för verkställande av ramminskning 2020: 

1. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
2. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
3. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 

(kulturenheten) 
4. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
5. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
6. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
7. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
8. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
9. Föreslagen åtgärd (punkt 6) på -0,2 mnkr för 

studieförbunden ska verkställas under 2021. Finansiering 
under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter under året. 

10. Föreslagen åtgärd (punkt 7) på -0,4 mnkr 
marknadsföringsbidrag ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 

 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att se över 
rutiner för hur grundbidraget delas ut till studieförbunden inför 
2021. 
 
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att anordna 
träffar med studieförbunden. 

 
Ärendebeskrivning 

 

I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om 
minskade ramar för tillväxtförvaltningens verksamhetsområden 
enligt följande fördelning: 
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Tillväxtutskottet 

 
2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Arbetsmarknadsenheten 1,0 
Utbildningsenheten 1,0 
Kulturenheten 1,0 
Näringslivsenheten 2,0 
Summa 5,0 
 
Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft 
dialog med tillväxtutskottet om olika alternativ för att möta 
ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 
 
-1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
-1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 
caféverksamhet (utbildningsenheten) 
-1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
-0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
-0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 
(näringslivsenheten) 
-0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
-0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 
(näringslivsenheten) 
-0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar följande 
åtgärder för verkställande av ramminskning 2020: 

2. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
3. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
4. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 

(kulturenheten) 
5. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
6. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
7. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
11. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
8. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
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Tillväxtutskottet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslagen åtgärd (punkt 
6) på -0,2 mnkr för studieförbunden ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda utgifter under året. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslagen åtgärd (punkt 
7) på -0,4 mnkr marknadsföringsbidrag ska verkställas under 
2021. Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att se över rutiner för hur 
grundbidraget delas ut till studieförbunden inför 2021. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att anordna träffar med 
studieförbunden. 
 
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag och till 
Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas förvaltningens förslag. Därefter behandlas Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag gällande åtgärd för 
studieförbunden, sedan behandlas Irja Gustafsson (S) 
tilläggsförslag gällande åtgärd för marknadsföringsbidrag. 
Därefter behandlas Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag om att 
uppdra till förvaltningschefen att se över rutiner för hur 
grundbidraget delas ut till studieförbunden och slutligen 
behandlas Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
förvaltningschefen anordna träffar med studieförbunden. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag gällande åtgärd för 
studieförbunden och finner att förslaget godkänns. 
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Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag gällande åtgärd för 
marknadsföringsbidrag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
förvaltningschefen att se över rutiner för hur grundbidraget 
delas ut till studieförbunden och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
förvaltningschefen att anordna träffar med studieförbunden. 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 
 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2020-03-10  
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TU §8/20   Dnr: KS 2020/61 

 

Nulägesbeskrivning av Masugnens verksamheter 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

På Masugnen finns Arbetsmarknadsenheten samt 
Vuxenutbildningen inklusive Svenska för Invandrare.  

Vi informerar om nuläget i verksamheterna samt stundande 
förändringar i arbetssätt och förhållningssätt. Syftet med 
förändringarna är att utöka vårt gemensamma erbjudande 
gentemot våra deltagare och elever. Vi ser också att vårt utökade 
samarbete är en förutsättning för snabbare integration, kan 
förkorta tiden till självförsörjning samt förbättra arbetsmiljön 
för personalen. 
 
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
_____ 
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Tillväxtutskottet 

 
2020-03-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

TU §9/20   Dnr: KS 2020/37 

 

Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro 

Lindesberg Guldsmedshyttan 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar att Lindehov ska ha kommunal 
bokning och ingå ”Avgifter och villkor för bokningsbara 
idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs kommun”. 
 
Tillväxtutskottet reviderar ”Avgifter och villkor för 
bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs 
kommun”. 
 
Tillväxtutskottet ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för kommunal bokning av ishallen Lindehov. 
 
Tillväxtutskottet ger kommundirektör uppdrag teckna gällande 
avtalen med ishockeyföreningarna, enligt bilagor. 
 
Tillväxtutskottet lämnar förslag till kommunstyrelsen att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov 
och Lindbacka idrottshall. 
 
Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar, och diskussioner kring 
driftstider har varit återkommande i olika forum de senaste 
åren. 
 
Ishallarna Bernehov (Fellingsbro ishall) och Råsshallen ägs 
delvis av kommunen och delvis av föreningarna. Kommunen 
äger ”plattan” och föreningarna ”skalet”. Kommunen ansvarar 
via Samhällsbyggnadsförbundet driften av isen och föreningarna 
ansvara för underhåll av skalet (tak, väggar mm). 
 
Ishallen i Lindesberg, Lindehov, ägs av kommunala 
fastighetsbolaget FALAB, och skötsel av isen sker via 
Samhällsbyggnadsförbundet. 
 
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att Lindehov ska ha kommunal 
bokning och ingå ”Avgifter och villkor för bokningsbara 
idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs kommun”. 
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Tillväxtutskottet reviderar ”Avgifter och villkor för 
bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs 
kommun”. 
 
Tillväxtutskottet ger föreningskonsulent i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för kommunal bokning av ishallen Lindehov. 
 
Tillväxtutskottet ger kommundirektör uppdrag teckna gällande 
avtalen med ishockeyföreningarna, enligt bilagor. 
 
Tillväxtutskottet lämnar förslag till kommunstyrelsen att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av 
förvaltningens förslag att tillväxtutskottet uppdrar till 
förvaltningschef att ta fram riktlinjer för kommunal bokning av 
ishallen Lindehov.  
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring förvaltningens 
förslag att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov 
och Lindbacka idrottshall. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas förvaltningens förslag punkt 1, 2 och 4. Därefter 
behandlas förvaltningens förslag punkt 3 med Irja Gustafsson 
(S) ändringsförslag. Slutligen behandlas förvaltningens förslag 
punkt 5 med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 1, 2 och 4 och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 3 med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
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Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 5 med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
Föreningskonsulent 
Kommunstyrelsen 
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TU §10/20   Dnr: KS 2018/356 

 

Rapport om pågående detaljplaner för Lindesbergs 

kommun 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar tillväxtutskottet om 
pågående detaljplaner 
 
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
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TU §11/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Lägesrapport grunduppdrag för tillväxtförvaltningens 

verksamheter  
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet beslutade den 3 december 2019 att anta 
verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtutskottet. 
 
Parallellt har arbete inom tillväxtförvaltningens verksamheter 
skett med att utifrån tillväxtutskottets reglemente samt samtliga 
lagar, förordningar och andra styrdokument som styr de olika 
verksamheterna, definiera sina grunduppdrag. Definitionen är 
en beskrivning av vem verksamheten finns till för, 
verksamhetens uppgift/syfte, vad verksamheten styrs av samt 
vad verksamheten gör. 

Enheterna har även arbetat fram kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer för att kunna säkerställa att 
verksamheterna levererar kvalitet i respektive grunduppdrag.  

Flertalet av de satta indikatorerna kommer att rapporteras till 
tillväxtutskottet vid lägesuppföljningen i maj, delårsrapporten 
samt årsredovisningen, via tillväxtutskottets kvalitetsfaktorer, 
tillsammans med en övergripande analys och bedömning av 
kvalitet. 

Tillväxtutskottet har önskat en redovisning av arbetet med 
enheternas grunduppdrag. En första avstämning presenteras för 
utskottet vid sammanträdet den 10 mars 2020. 
 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
_____ 
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TU §12/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2020-01-17 MBL § 11 Lön feriearbete 2020 Dnr KS 
2020/18 

  

 
2020-02-12 Redovisning extratjänster januari 2020 
Dnr KS 2020/57 

  

 
2020-02-12 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME januari 2020 Dnr KS 
2020/58 

  

 
2020-02-18 Planbesked för detaljplan Hagaberg 11:5 
med flera för kvartersmark utemiljö garage p-platser 
parkområden Dnr S-2019-783 Dnr  

  

 

 

 

 


