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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-10 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Magnus Storm (C), ordförande 
Sofié Krantz (S), vice ordförande 
Nafih Mawlod (S) 
John Omoomian (S) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Fredrik Rosenbecker (SD) ersätter Rickard Jirvelius (SD) 
Fredrik Sundén Vessling (V) ersätter Hans Finckh (V) 
 

Övriga deltagare: Inger Griberg (MP) 
Anna Jensen (SD) 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Sofie Sälle, ekonom 
Jonas Andersson, fritidskonsulent 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Kristina Öster, enhetschef kultur och fritid  

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) med Fredrik Rosenbecker (SD) som 
ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 10 maj 2022, kl. 13:00 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
32 - 41 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§32/22 Frågor väckta av ledamöter 
  
§33/22 Kulturstipendium 2022 
  
§34/22 Byggnadspris 2022 
  
§35/22 Föreningsledarstipendium 2022 
  
§36/22 Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för 

tillväxtnämnden 
  
§37/22 Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden 
  
§38/22 Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 

sommarmånaderna 
  
§39/22 Tjänsteskrivelse tillväxtnämnden den12 april 2022 
  
§40/22 Delegationsärenden 
  
§41/22 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §32/22   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 
Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
 
Inger Griberg (MP) ställer följande fråga: 

• Önskar rapport till nämnd angående revidering av Plan 
för gestaltning av det offentliga rummet. 

• Kulturmiljöprogrammet, vart står det och när kan det 
vara klart.  

 
Jari Mehtäläinen (SD) ställer följande fråga: 

• Skulle vilja ha en redogörelse av arbetet med 
framtagande av kulturmiljöprogrammet. 

• Information och presentation av nytillsatta tjänsten 
turismutvecklare till nästa nämnd.  

John Omoomian (S) ställer följande fråga: 

• Samarbete med andra aktörer inom tjänsten 
turismutvecklare. 

Förslag till beslut 
Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna 
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TN §33/22   Dnr: TN 2022/7 
 
Kulturstipendium 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års kulturstipendium. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtnämnden är stipendienämnd för kulturstipendiet som 
delas ut varje år.  
 
Enligt reglementet delas Lindesbergs kommuns 
kulturstipendium ut till enskild person eller grupp som är i 
början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, 
teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig 
uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och 
vidareutveckling inom det konstnärliga området. 
 
Kulturstipendiet kan delas ut till person som är bosatt eller född 
i, eller har särskild anknytning till Lindesbergs kommun. I sin 
utdelning bör tillväxtnämnden sträva efter lika fördelning 
mellan könen. 
 
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet 
kan inte gå till samma mottagare mer än en gång. 
 
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen den 6 juni. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års kulturstipendium.  

 
För åtgärd: 
Kultursekreterare 
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TN §34/22   Dnr: TN 2022/8 
 
Byggnadspris 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års byggnadspris. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut årligen som 
uppmuntran för insatser i bevarandet av historiskt värdefull 
byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat 
kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett 
modernt byggnadsverk.  
 
Priset ska delas ut till fastighetsägare eller byggherre i 
Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader 
till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god 
arkitektur samspelar med den befintliga miljön. 
 
Pristagaren utses av en jury. Jury är tillväxtnämnden i 
Lindesbergs kommun. 
 
Den årliga prissumman är 10 000 kr. Prisutdelningen äger rum 
på Nationaldagen den 6 juni.  

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års byggnadspris. 

 
För åtgärd: 
Kultursekreterare 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 6 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §35/22   Dnr: TN 2022/9 
 
Föreningsledarstipendium 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års 
föreningsledarstipendium. 
 
Tillväxtnämnden beslutar  

• Uppdra till förvaltningen uppdaterar reglementet för 
Byggnadspris, Föreningsledarstipendium och 
Kulturstipendium med följande: 

o För att priset ska tilldelas behöver nämnden ha 
minst tre nomineringar att ta ställning till. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium delas ut till 
personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att 
barn, ungdomar och vuxna regelbundet utövar fritidsaktiviteter 
i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att 
fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa och på så sätt få 
nya idéer och engagemang.  
 
Stipendiet ska delas ut till person eller grupp som är verksamma 
inom föreningslivet i Lindesbergs kommun. I sin utdelning bör 
tillväxtnämnden sträva efter lika fördelning mellan könen.  
 
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet 
kan inte gå till samma mottagare mer än en gång. 
 
Stipendieutdelningen äger rum på Nationaldagen den 6 juni. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden utser mottagare av 2022 års 
föreningsledarstipendium.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Storm (C) föreslår följande tilläggsförslag: 
Förvaltningen uppdaterar reglementet för Byggnadspris, 
Föreningsledarstipendium och Kulturstipendium med följande: 
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• För att priset ska tilldelas behöver nämnden ha minst tre 
nomineringar att ta ställning till. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag med Magnus Storms tilläggsförslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Kultursekreterare 
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TN §36/22   Dnr: TN 2022/19 
 
Uppföljning och Analys januari till mars 2022 för 
tillväxtnämnden 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Godkänner ekonomiska uppföljningen för perioden 
januari till mars 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

• Aviserar till kommunstyrelsen att nämnden ser att det 
blir svårt att få en budget i balans på grund av minskade 
intäkter för SFI i form av statsbidrag. 

• Uppmana förvaltningen att i övrigt hålla budget i balans. 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget för per 
sista mars 2022 för Tillväxtnämnden. Budgetavvikelse för denna 
period redovisas till 0,1 mnkr, detta till följd av minskade 
statsbidrag från Migrationsverket som berör svenska för 
invandrare, sfi. Helårsprognos för 2022 är beräknat till -3,0 
mnkr. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen 
för perioden januari till mars 2022 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på följande tilläggsförslag: 

• Förvaltningen presenterar åtgärd för att få en budet i 
balans. 

 
Conny Ärlerud (M) yrkar bifall till Jari Mehtäläinen 
tilläggsförslag. 
 
Magnus Storm (C) yrkar på att nämnden ajourneras. 
 
Magnus Storm (C) yrkar på följande tilläggsförslag: 
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• Aviserar till kommunstyrelsen att nämnden ser att det 
blir svårt att få en budget i balans på grund av minskade 
intäkter för SFI i form av statsbidrag. 

• Uppmana förvaltningen att i övrigt hålla budget i balans. 

Beslutsgång 
Ordförande ajournerar. 

 
Ordförande återupptar förhandlingarna. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner så beslutat. 
 
Därefter ställer ordförande Jari Mehtäläinens tilläggsförslag mot 
Magnus Storms tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar 
enligt Magnus Storms förslag. 
 
Votering begärs och ska nu genomföras. 
 
JA för bifall till Magnus Storms förslag. 
 
NEJ för bifall till Jari Mehtäläinens förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

JA NEJ Avstår 

Sofie Krantz (S) x   
Nafih Mawlod (S) x   
John Omoomian (S) x   
Fredrik Sundén Vessling (V) x   
Jan Hansson (M)  x  
Conny Ärlerud (M)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Magnus Storm (C), ordförande x   
Summa 5 4 0 

 
Med 5 JA-röster mot 4 Nej-röster beslutar nämnden enligt 
Magnus Storms tilläggsförslag. 
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Reservationer 
Jari Mehtäläinen (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Conny Ärlerud 
(M) och Jan Hansson (M) reserverar sig till förmån för Jari 
Mehtäläinens tilläggsförslag.  
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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TN §37/22   Dnr: TN 2022/19 
 
Lägesrapport per sista april för tillväxtnämnden 
 

Beslut 
Lägesrapport per sista april 2022 för tillväxtnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer som tillväxtnämnden har 
beslutat om, som redovisas i bifogad lägesrapport. 
Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån de 
förutsättningar och framtidsutmaningar som identifierats. 
 
Indikatorer till utvecklingsmålen redovisas till 
delårsuppföljningen, då arbete pågår med at ta fram relevanta 
indikatorer. 
 
Perioden januari till och med april redovisar 
tillväxtförväntningen en negativ avvikelse på 0,2 mnkr. 

Förslag till beslut 
Lägesrapport per sista april 2022 för tillväxtnämnden godkänns. 

 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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TN §38/22   Dnr: TN 2022/11 
 
Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar 
under sommarmånaderna 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden avslår motionen med följande motivering.  
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningen har ombetts yttra sig över motion om 
turistbussar under sommarmånaderna. 
 
Här följer yttrandet: 
Turismverksamheten är sedan 2021 placerad i Kultur- och 
fritidsenheten inom Tillväxtförvaltningen. 2021 genomfördes en 
besparing i turismverksamheten vilket inneburit en halvering av 
antalet medarbetare och därmed minskad verksamhet.  
 
Tidigare medarbetare har nu slutat och en ny turismutvecklare 
har rekryterats och börjar sitt arbete i april. 

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas därför 
för förslaget i motionen. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden avslår motionen med följande motivering.  
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget.  

 
 

För åtgärd: 
Kommunstyrelsen  
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TN §39/22   Dnr: TN 2022/21 
 
Information om Industritekniska vuxenutbildningen – 
Lindesteget 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
Industritekniskt program lägggs ner på Lindeskolan och de sista 
eleverna tar examen våren 2022. Vuxenutbildningen får i 
uppdrag att komma med förslag på nya sätt att stötta 
industriföretagen i kompetensförsörjningsfrågan. Volvosteget är 
förebild för det utbildningskoncept vi kallar Lindesteget. Det 
innebär att en person har en yrkesintroduktionsanställning 
under ett utbildningsår. Det året varvas med utbildning på 
Masugnen och praktik på ett industriföretag.  Innehåll och 
upplägg är framtaget i samråd med lokala industriföretag.  

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen 
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TN §40/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
Fanns inga delegationsärende att meddela nämnd 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §41/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Ombudgetering 
investeringar 2021-2022 Dnr KS 2021/126 

  

 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Årsredovisning 2021 
Dnr KS 2022/30 
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