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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-01-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-11 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-10:30 

Beslutande: Magnus Storm (C) 
Sofié Krantz (S) 
Hans Finckh (V) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Rickard Jirvelius (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kristine Andersson (S) ersätter Nafih Mawlod (S) 
Ove Magnusson (S) ersätter Josefine Borgström (S) 
 

Övriga deltagare: Fredrik Sundén Vessling (V) 
Markus Lundin (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Magnus Sjöberg, Förvaltningschef 
Kristine Öster, Kulturchef 
Jonas Andersson, fritidskonsulent 
Rouzbeh Isa, sekreterare 
Anna Hedman, kommunal 

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) med Conny Ärlerud (M) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 12 januari 2022 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
1 - 10 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 2022-01-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§1/22 Frågor väckta av ledamöter 
  
§2/22 Godkänna deltagande på distans 
  
§3/22 Redovisning av feriejobb 2021 
  
§4/22 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum 
  
§5/22 Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i 

idrottsparken i Fellingsbro 
  
§6/22 Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb GSK 
  
§7/22 Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 

2021 
  
§8/22 Information om projekt nyanländas lärande 
  
§9/22 Ledamotsinitiativ från Jari Mehtäläinen (SD) om att utreda 

införandet av en kulturarvsgaranti 
  
§10/22 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §1/22 
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 
 
Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
Jari Mehtäläinen ställer följande fråga: 

 
• Hur långt har vi kommit med arbetet kring kulturmiljöer i 

kommunen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §2/22   Dnr:  
 
Godkänna 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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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §3/22   Dnr: TN 2021/14 
 
Redovisning av feriejobb 2021 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ferie 2021. 

301 ungdomar sökte i år feriearbete. Av dessa har vi kunnat 
erbjuda 243 ungdomar plats. Arbetet omfattat även särskilda 
skäl och det har erbjudits 30 platser till dessa. 14 olika 
föreningar erbjöd i år 135 platser och 108 platser erbjöds av 
kommunen.  

Handledarutbildningen ställdes in. Samtliga arbetsplatser fick 
istället informationen från utbildningen utskickad till sig. 

Vi bokade i samverkan med region Örebro län in 4 ungdomar till 
UngDrive i år, de fick prova på entreprenörsplaceringar. 

Inga olyckor är inrapporterade under sommaren. 

Enkätutskick för utvärdering till arbetsplatser samt 
feriearbetare är ivägskickat. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden besluta 

• Tillväxtnämnden tackar för informationen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §4/22   Dnr: TN 2021/78 
 
Bidragsansökan 2021 för Frövifors 
pappersbruksmuseum 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Bevilja ansökan med 150 00kr. 
• Uppdra till förvaltningen att utreda hur stiftelsen ska 

hanteras i bidrag sammanhang. 

Ärendebeskrivning 
Frövifors pappersbruksmuseum har ansökt om bidrag från 
Lindesbergs kommun 2021 med 273 000 kr. Se bilaga. Frövifors 
pappersbruksmuseum är en stiftelse varav Lindesbergs 
kommun är en av flera stiftare. De senaste åren har de erhållit 
150 000 kr i bidrag som tagits ifrån potten för föreningsbidrag. I 
budget för föreningsbidrag är redan 150 000 kr reserverat för 
Frövifors pappersbruksmuseum. Därför föreslås att de får 
samma belopp i bidrag men att nämnden ser över framtiden för 
hur en stiftelse ska hanteras i bidragssammanhang. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Bevilja ansökan med 150 000 kr 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till lagt förslag med följande 
tilläggsförslag: 

• Utreda hur stiftelsen ska hanteras i bidrag sammanhang. 
 
Conny Ärlerud (M) yrkar bifall till Jari Mehtäläinens (SD) 
tilläggsförslag 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan beslut enligt 
förvaltningens förslag och finner så beslutat. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinens tilläggsförslag och finner så beslutat. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent Jonas Andersson, Tillväxtförvaltningen 
Ekonom, tillväxtförväntningen. 
För kännedom: 
Frövifors pappersbruksmuseum. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §5/22   Dnr: TN 2021/19 
 
Medborgarförslag om att sätta upp korgar för 
Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden återremitterar ärendet till tillväxtnämndens 
sammanträde 15 februari 2022. 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget vill att Lindesbergs kommun sätter upp 
korgar för s.k discgolf vid Fellingsbro IP.  
 
Den ska vara riktad till allmänheten för motionsspel och för att 
öka attraktionskraften av Fellingsbro. 
 
Discegolf är en relativt liten motionsform som kanske inte har så 
stort intresse hos allmänheten.  
 
Nyttjandet av en frisbeegolfanläggning kan då bli relativt låg. En 
fullstor discgolfanläggning kräver en hel del underhåll varför det 
skulle underlätta om underhållet sköts av en förening. Dessutom 
kräver en anläggning en väldigt stor yta som inte riktigt inte 
finns på Fellingsbro IP. En fullstor frisbeegolfanläggning kostar 
300 000–400 000 kr att uppföra sedan tillkommer kostnader för 
den årliga skötseln.  
 
Det är däremot möjligt att sätta upp ett mindre antal korgar för 
att ge möjligheten att spela discgolf. Lämplig plats för det kan 
vara till exempel i anslutning till spontanidrottsyta eller lekplats 
i Fellingsbro. En sådan yta för discgolf uppskattas kosta 
maximalt ca 100 000 kr. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Besvara medborgarförslaget med att kommunen 
undersöker möjligheten att hitta en lämplig plats för att 
sätta upp 3 st discgolfkorgar i anslutning till någon park i 
Fellingsbro. 



 

 Sammanträdesprotokoll 9 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-01-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) Jan Hansson (M) yrkar på avslag. 
 
Kristine Andersson (S) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet återremitteras. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §6/22   Dnr: TN 2021/79 
 
Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb 
GSK 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar: 

• Bevilja Guldsmedshytte SK totalt 250 000 kr i 
investeringsbidrag med lika fördelning mellan 2021 och 
2022. 

Ärendebeskrivning 
 
Guldsmedshytte SK äger ishallen i Guldsmedshyttan 
(Råsshallen). Föreningen byggde ishallen i början av 80-talet och 
nu behövs taket bytas ut vilket innebär en kostnad på ca 2.5 
miljoner kr. Is plattan och kylaggregat ägs av Lindesbergs 
kommun. 
 
Föreningen har redan blivit beviljad ett bidrag från 
Kommunstyrelsen på 2 miljoner men för att täcka mer av 
föreningens kostnader föreslås att totalt 250 000 kr tas från 
ordinarie budget för investeringsbidrag. Hälften betalas ut 2021 
och andra hälften 2022.  

Förslag till beslut 
Att bevilja Guldsmedshytte SK totalt 250 000 kr i 
investeringsbidrag med lika fördelning mellan 2021 och 2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Conny Ärlerud (M) yrkar på återremiss med uppdraget att hitta 
alternativa finansieringsbidrag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) och Jan Hansson (M) yrkar bifall till Conny 
Ärleruds förslag på återremiss. 
 
Kristine Andersson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återemitteras eller avgöras 
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Omröstning begärs. 
 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
 
Nej-röst för återremiss. 
 
Ordförande har utslagsröst och lägger sin röst sist. 
 
Med 5 Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 4 Nej-röster 
för återremiss beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag. 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

Ja Nej Avstår 

Sofie Krantz (S) x   
Kristine Andersson (S) x   
Ove Magnusson (S) x   
Hans Finckh (V) x   
Jan Hansson  x  
Conny Ärlerud (M)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Rickard Jirvelius (SD)  x  
Magnus Storm (C), 
ordförande 

x   

Summa 5 4 0 
 

Ordförande frågar därefter om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner så beslutat. 

Reservationer 
Conny Ärlerud reserverar sig mot beslut till förmån för förslag 
om återremiss. 
 
Conny Ärlerud inkommer med skriftlig reservation efter 
justering. 

Meddelas för åtgärd 
Ekonom, tillväxtförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §7/22   Dnr: TN 2021/77 
 
Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till 
föreningar 2021 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden uppdrar till tillväxtförvaltningen att: 
 

• Riktlinjer för föreningsbidrag uppdateras med 
förtydligande gällande ansvarsfördelning och 
samstämmighet med gällande delegationsordning.  

• Dokumenterade rutiner för hanteringen av 
bidragsgivningen upprättas och det säkerställs att 
rutinerna efterlevs.  

• Dokumenterade rutiner för kontroll av utbetalning till 
rätt förening upprättas. 

• Kontroller genomförs enligt Riktlinjer för 
föreningsbidrag för att säkerställa föreningsbidrag utgår 
för det ändamål de har beviljats för samt att kontrollerna 
genomförs på ett enhetligt sätt. 

• Det skapas struktur för att säkerställa rapportering och 
efterlevnad av rapportering. 

 
Revisionsrapporten besvaras med denna skrivelse. 

Ärendebeskrivning 
 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Lindesbergs kommun genomfört en granskning av den interna 
kontrollen vid bidragsgivning till föreningar. Syftet med 
granskningen var att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer 
en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till 
föreningar.  
 
Utifrån granskningen är PwCs samlade bedömning att 
tillväxtnämnden inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll 
gällande hantering av bidrag till föreningar. 
 
Utifrån granskningens bedömningar rekommenderas 
tillväxtnämnden att 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Revidera riktlinjen för föreningsbidrag samt förtydliga 
ansvarsfördelning utifrån att bidragsgivning till föreningar 
hanteras av tillväxtnämnden samt att säkerställa att riktlinjer 
för föreningsbidrag samt delegationsordning överensstämmer 
gällande delegation. 
 
Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för hantering 
av bidragsgivningens samtliga delar samt säkerställa en 
efterlevnad till dokumenten. 
 
Ta fram och dokumentera rutin för kontroll av att utbetalning 
sker till rätt förening och enligt nämndens beslut samt att 
inkludera kontrollen i nämndens internkontrollplan. 
 
Aktivt genomföra de kontroller som är medtagna i riktlinjen för 
att säkerställa att nämndens utbetalda föreningsbidrag används 
till det ändamål som det har beviljats för samt att säkerställa att 
kontrollerna dokumenteras på ett enhetligt sätt. 
 
Säkerställa att struktur för rapportering fastställs och efterlevs. 

Förslag till beslut 
 
Tillväxtnämnden uppdrar till tillväxtförvaltningen att: 
 

• Riktlinjer för föreningsbidrag uppdateras med 
förtydligande gällande ansvarsfördelning och 
samstämmighet med gällande delegationsordning.  

• Dokumenterade rutiner för hanteringen av 
bidragsgivningen upprättas och det säkerställs att 
rutinerna efterlevs.  

• Dokumenterade rutiner för kontroll av utbetalning till 
rätt förening upprättas. 

• Kontroller genomförs enligt Riktlinjer för 
föreningsbidrag för att säkerställa föreningsbidrag utgår 
för det ändamål de har beviljats för samt att kontrollerna 
genomförs på ett enhetligt sätt. 

• Det skapas struktur för att säkerställa rapportering och 
efterlevnad av rapportering. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Revisionsrapporten besvaras med denna skrivelse. 
 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 
För kännedom: 
Ekonomichef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §8/22   Dnr: TN 2021/82 
 
Information om projekt nyanländas lärande 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtförvaltningen lämnar en uppdatering om läget på sfi 
utifrån organisation och pågående utvecklingsarbete samt 
informerar om Skolverkets riktade insatser för nyanlända och 
flerspråkiga elevers utbildning. 
 
Under tre år, totalt sex terminer, kommer Lindesbergs kommun 
att samarbeta med Skolverket för att ytterligare stärka 
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända 
eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans med 
processtödjare från Skolverket analysera behov och kommer 
överens om insatser. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och 
vuxenutbildningen kommer att delta och hela styrkedjan ska 
vara aktiv i arbetet.  

Alla medarbetare i den pedagogiska verksamheten kommer att 
vara inblandade.  

Arbetet görs utifrån verksamheternas förutsättningar och 
behov. I samarbetet med Skolverket användes olika metoder och 
verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad 
erfarenhet. De insatser som införs enligt överenskommelse 
finansieras av Skolverket.  

Inom vuxenutbildningen kommer det att arbetas med digitala 
moduler som Skolverket tagit fram. 
Kompetensutvecklingsmodellen som används för materialet på 
Skolverkets lärportal bygger på en form av kollegialt lärande 
som tar avstamp i modulens innehåll. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §9/22   Dnr: TN 2021/30 
 
Ledamotsinitiativ från Jari Mehtäläinen (SD) om att 
utreda införandet av en kulturarvsgaranti 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar att bordlägga ledamotsinitiativet. 

Ärendebeskrivning 
 
Tillväxtnämnden får i uppdrag att tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnden och dess förvaltningar utreda utformandet 
och införandet av en kulturarvsgaranti. 
 
Bakgrund Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka 
intresset för och sprida kunskap om den lokala kulturen och 
historien. Trots detta så spelar kulturarvet en undanskymd roll 
och de politiska prioriteringarna ekar med sin frånvaro. Vi vet 
att Lindesberg kan göra mycket mer och föreslår därför att 
man utreder införandet av en kulturarvsgaranti. 
 
Kulturarvsgarantin skulle innebära att alla barn inom ramen av 
för- och grundskolan garanteras att få ta del av en aktivitet eller 
upplevelse kopplad till det lokala och nationella kulturarvet 
minst en gång per läsår. För att säkerställa att alla barn får ta del 
av garantin oavsett ekonomiska förutsättningar så är det 
en självklarhet att alla aktiviteter och upplevelser som ingår ska 
vara kostnadsfria för den enskilde eleven och dennes hushåll. 
Vilka aktiviteter och upplevelser som ska ingå i garantin 
behöver förstås utredas närmare. (Omvärldsanalysen skulle 
kunna omfatta Tierps kommun som idag har ett liknande 
upplägg inom ramen för deras kulturarvstrappa.) 
 
Exempelvis skulle förslaget kunna bidra till att öka den sociala 
sammanhållningen. Kulturarvet kan nämligen spela en viktig roll 
i skapandet av gemensamma referensramar som krävs för 
bildandet av en övergripande identitet. Detta är i sin tur en 
förutsättning för att vi fortsättningsvis ska ha ett demokratisk 
och solidariskt samhälle. Med andra ord kan kulturarvsgarantin 
bidra till stärkandet av en nationell identitet och motarbeta 
segregation. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För det andra skulle införandet av en kulturarvsgaranti bidra till 
att öka intresset för kulturarvet och göra det mer tillgängligt. 
Inte minst eftersom garantin ska rikta sig till en målgrupp som 
ofta saknar de medel och kanske det intresset som gör att man 
uppsöker kulturarvet på egen hand. Då aktiviteterna och 
upplevelserna kommer att ske via skolan så garanterar vi en 
jämlik tillgång till kulturarvet oavsett bakgrund. 
 
Kulturarvsgarantin och dess aktiviteter kan vidare motiveras av 
skolans läroplan. Exempelvis påpekar Lgr 11 
att: 
”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 
att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in 
i andras villkor och värderingar”. 
 
Avslutningsvis bedömer vi att införandet av en 
kulturarvsgaranti kommer att bidra till, att stimulera ett 
intresse för historia, kultur och den mänskliga erfarenheten 
generellt. Med den rika historia som Lindesberg har borde 
kulturarvet få ta en större plats och profileras tydligare på en 
högre systemnivå. Genom kulturarvsgarantin skapar vi således 
ett starkare och mer sammanhållet Lindesberg.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på att ledamotsinitiativet 
bordläggas  

Beslutsgång 
Ordförande frågan om nämnde kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinens förslag och finner så beslutat. 

Meddelas för åtgärd 
Sekreterare, tillväxtförvaltningen 
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TN §10/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden : 
 
2021-12-14 KS § 173 Månadsuppföljning oktober 2021 
Dnr  

  

 
2021-12-14 KS § 174 Riktlinje för investeringar Dnr    

 
2021-12-14 KS § 175 Årshjul för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt Dnr  

  

 
2021-12-14 KS § 176 Årshjul för planering och 
uppföljning 2022 Dnr  

  

 
2021-12-14 KS § 185 Organisation för Lindesbergs 
kommuns attraktivitetsarbete platsutveckling och 
varumärke Dnr TN 2021/4 

  

 
2021-12-14 KS § 183 Reglemente för kulturstipendium 
från 2022 Dnr TN 2021/59 

  

 
2021-12-14 KS § 183 Reglemente för 
föreningsledarstipendium från 2022 Dnr TN 2021/60 

  

 
2021-12-14 KS § 184 Reglemente för byggnadspris från 
2022 Dnr TN 2021/61 

  

 
2021-12-16 Varannandagsutdelning av brev i södra och 
mellersta Sverige från och med 31 januari 2022 
meddelar PostNord Dnr  

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 19 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-01-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-12-17 Meddelande nr 21 Överenskommelse 
mellan Sveriges kommuner och regioner SKR och 
regeringen Säker digital kommunikation 17 december 
2021 Dnr  

  

 
 
2021-12-16 Protokollsutdrag från Socialnämndens 
sammanträde den 16 december 2021 § 188 - 
Handlingsplan POSOM (psykiskt och socialt 
omhändertagande vid större olycka eller kris) Dnr  
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