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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-11 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-14:30 

Beslutande: Magnus Storm (C) 
Sofié Krantz (S) 
Nafih Mawlod (S) 
John Omoomian (S) 
Hans Finckh (V) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Fredrik Rosenbecker (SD) ersätter Rickard Jirvelius (SD) 
 

Övriga deltagare: Kristine Andersson (S) 
Inger Griberg (MP) 
Markus Lundin (KD) 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Lena Varvne, rektor vuxenutbildningen 
Kristina Öster, enhetschef kultur och fritid 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Sofie Sälle, ekonom 
Jonas Andersson, fritidskonsulent 
Anna Hedman, kommunal 

Utses att justera Conny Ärlerud (M) med John Omoomian (S) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, den 11 oktober 2022 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
57 - 70 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Conny Ärlerud 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§57/22 Frågor väckta av ledamöter 
  
§58/22 Delårsrapport för tillväxtnämnden 2022 
  
§59/22 Uppföljning av internkontroll 2022 för tillväxtnämnden 
  
§60/22 Uppföljning och information av uppdrag inom 

arbetsmarknadsenheten 
  
§61/22 Remissvar Socialnämndens och tillväxtförvaltningens arbete 

med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till 
arbetsmarknadsinsatser 

  
§62/22 Bidrag till social verksamhet 2022 
  
§63/22 Bidrag för turistbåtsföreningen Råsvalen 2022 
  
§64/22 Bidrag för kultur- och fritidsarrangemang för föreningar 2022 
  
§65/22 Bidrag till Frövifors pappersbruksmuseum 2022 
  
§66/22 Bidrag till studieförbund i Lindesbergs kommun 2022 
  
§67/22 Redogörelse för vuxenutbildningens arbete med värdegrund och 

demokratifrågor 
  
§68/22 Tillväxtnämndens sammanträdestider år 2023 
  
§69/22 Delegationsärenden 
  
§70/22 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §57/22   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 
Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Inga frågor från ledamöter och ersättare. 
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TN §58/22   Dnr: TN 2022/57 
 
Delårsrapport för tillväxtnämnden 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari – augusti 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som 
tillväxtnämnden har beslutat om. 
 
Bedömningen är att nämnden uppfyller samtliga grunduppdrag 
samt levererar kvalitet i uppdragen.  
 
Tillväxtnämnden redovisar under perioden januari – augusti 
2022 en avvikelse på -2,4 mnkr. Helårsprognosen är -3,4 mnkr. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari – augusti 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §59/22   Dnr: TN 2022/56 
 
Uppföljning av internkontroll 2022 för 
tillväxtnämnden 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden godkänner uppföljning av interkontroll för 
perioden januari-augusti 2022 för tillväxtnämnden och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningen har i samband med delårsuppföljningen 
gjort en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2022. 
 
Inför 2022 identifierades 3 större risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i tillväxtnämndens grunduppdrag. 
Uppföljningen av samtliga 3 risker samt eventuella åtgärder 
kommer att redovisas till årsredovisningen. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden godkänner uppföljning av interkontroll för 
perioden januari-augusti 2022 för tillväxtnämnden och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp 
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TN §60/22   Dnr: TN 2022/3 
 
Uppföljning och information av uppdrag inom 
arbetsmarknadsenheten 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 återlämnades ett antal ärenden till uppdragsgivare 
av olika skäl. Årligen följer vi upp dessa ärenden i syfte att 
granska och utveckla verksamhet som är ändamålsenlig. Vi 
redogör även för försörjningsstödstagare fram till halvårsskiftet 
2022 och analyserar vad en positiv eller negativ utveckling kan 
vara orsakad av.  
 
Arbetsmarknadsenheten har arbetat med Resursjobb sedan 
2020 och har utvärderat de långsiktiga effekterna av de 9 
resursjobb som avslutades under 2020 och 2021.  
 
Arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd delger också 
information om samverkan och gemensamma insatser under 
hösten 2022 och framgent. Bland annat informerar vi om hur 
Medborgarservice ska erbjudas under hösten samt vilka 
verksamheter/fler arbetsplatsförlagda insatser som kommer 
erbjudas våra deltagare – utöver redan befintlig organisation på 
Arbetsmarknadsenheten. 
 
Slutligen kommer enheterna presentera en gemensam 
kompetensutvecklingsinsats som syftar till att stärka 
handläggarnas roll samt bidra till att vi, inom ramen för våra 
respektive grunduppdrag, i högre grad utvecklar verksamhet i 
linje med de indikatorer som leder till anställningsbarhet. Vi 
kommer också kunna mäta progression hos enskilda individer, 
även om slutresultatet ”Egenförsörjning” inte uppnåtts vid 
tidpunkt för mätning.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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TN §61/22   Dnr: TN 2022/30 
 
Remissvar Socialnämndens och tillväxtförvaltningens 
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd till arbetsmarknadsinsatser 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden antar förvaltningen yttrande som sitt och 
överlämnar till revisorerna i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen bedömer att nämnderna i allt väsentligt säkerställer 
ändamålsenliga processer som leder till att individer som 
uppbär ekonomiskt bistånd får tillgång till 
arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen försörjning.  
 
Revisionen rekommenderar att översyn av våra rutindokument  
På Arbetsmarknadsenheten kvalitetssäkrar vi arbetet genom att 
revidera, upprätta och systematisera rutiner och checklistor 
under hösten. Arbetet kommer fortgå under hela 2023 och ha 
stort fokus i verksamheten 
 
Revisionen rekommenderar utvärdering och uppföljning av 
fortsatta arbetet med FIA (Förutsättningar inför arbete).  
Tillsammans med försörjningsstöd pågår ett analysarbete för att 
utreda om FIA är ett instrument som är ändamålsenligt och som 
kan bidra till högre effekter för försörjningsstödstagare. Under 
hösten kommer vi ta beslut om huruvida FIA ska vara ett 
instrument som vi nyttjar för målgruppen eller om vi ska 
fokusera på andra, kvalitetssäkrade metoder 
 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att göra 
behovsanalys för ytterligare utveckling av förberedande insatser 
som kan bidra till stegförflyttning för de som står allra längst 
ifrån arbetsmarknaden  
På Arbetsmarknadsenheten kommer vi bistå med vår expertis 
och våra nätverk samt agera stöd till Ekonomiskt bistånd 
rörande frågan om sysselsättning för försörjningsstödstagare i 
behov av aktivering och ett socialt sammanhang att befinna sig i.  
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Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden antar förvaltningen yttrande som sitt och 
överlämnar till revisorerna i Lindesbergs kommun. 
 
För åtgärd: 
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 
Ekonomiskt bistånd. 
För kännedom: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
PwC 
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TN §62/22   Dnr: TN 2022/26 
 
Bidrag till social verksamhet 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Bevilja bidrag med 7 000 till Funktionshindrades 
Intresseföreningar i Lindesbergs kommun. 

• Bevilja bidrag med 20 000 till Väntjänsten i Lindesbergs 
kommun. 

• Avslå ansökan från Strokeföreningen i Norra Örebro län. 

Ärendebeskrivning 
Handläggande av bidrag till social verksamhet togs över av 
Tillväxtförvaltningen 2015. Tidigare hanterades bidraget av 
Socialförvaltningen. Reglerna för bidraget fastställdes av 
Socialnämnden och har inte ändrats av Tillväxtnämnden.  
Bidragsreglerna finns i sammanställningen över föreningsbidrag 
som gäller för Lindesbergs kommun. Syftet med bidrag för social 
verksamhet är att ge föreningar ekonomiskt stöd som bedriver 
verksamhet för innevånarna i Lindesbergs kommun som 
kompletterar de insatser som socialtjänsten erbjuder. Se bilaga 
för bidragsreglerna i sin helhet. 
 
När ansvaret för bidragsgivningen övergick till 
Tillväxtsförvaltningen var socialförvaltningen noga med att 
påpeka att så kallade patientföreningar inte ingick bland de 
föreningar som omfattades av bidraget. 
 
Det är totalt tre föreningar som sökt bidrag för social 
verksamhet och Väntjänsten och Funktionshindrades 
Intresseföreningar i Lindesbergs Kommun föreslås få bidrag. 
Strokeföreningen i norra Örebro län bedöns vara en 
patientförening och omfattas inte av bidragsformen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Bevilja bidrag med 7 000 till Funktionshindrades 
Intresseföreningar i Lindesbergs kommun. 
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• Bevilja bidrag med 20 000 till Väntjänsten i Lindesbergs 
kommun. 

• Avslå ansökan från Strokeföreningen i Norra Örebro län. 
 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulenten för utbetalning. 
För kännedom: 
Sökande föreningar 
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TN §63/22   Dnr: TN 2022/37 
 
Bidrag för turistbåtsföreningen Råsvalen 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Bevilja turistbåtsföreningen bidrag på 20 000. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs turistbåtsförening har sökt 70 000 i bidrag 2022 för 
att sköta turistbåten som trafikerar Råsvalen och Lindessjön. De 
har på grund av covid inte sökt något bidrag för 2020 och 2021. 
 
Vid samtal med tidigare förvaltningschef för 
Tillväxtsförvaltningen Merit Israelsson, fritidskonsulenten och 
representanter för föreningen kom kommunen och föreningen 
överens om att föreningen på sikt måste öka sin 
egenfinansiering av verksamheten. Senast föreningen erhöll 
bidrag var 2019 då föreningen fick 30 000 i bidrag. 
 
I år skickades en faktura på 50 000 till kommunen som avsåg 
iläggning av båten. En kostnad som kommunen betalt. 
 
Under juli har turistbåten haft 4 schemalagda turer i veckan. 
 
Med detta som bakgrund föreslås att föreningen beviljas 20 000 
i bidrag för 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Bevilja turistbåtsföreningen bidrag på 20 000. 

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

• Föreningen ska stå för sin egen finansiering av 
verksamheten. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnde kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat. 
 
Nämnden ajourneras. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinens tilläggsförslag och finner att nämnden avslåt 
tilläggsförslaget. 

Reservationer 
Jari Mehtäläinen (SD) Conny Ärlerud (M) Fredrik Rosenbecker 
(SD) och Jan Hansson (M) reserverar sig till förmån för Jari 
Mehtäläinens tilläggsförslag. 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulenten för utbetalning. 
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TN §64/22   Dnr: TN 2022/38 
 
Bidrag för kultur- och fritidsarrangemang för 
föreningar 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Att bevilja Lindesbergs konstförening 10 000 kr i bidrag. 
• Att bevilja Löa Hembygdsförening 50 000 i bidrag. 
• Att bevilja Kulturföreningen Hillstreet 25 000 och upp till 

25 000 till när slutredovisning inkommit. 
• Att avslå Stråssa bys ansökan på 52 500.  
• Att bevilja Öskeviks Allmänna Byförening 8 000. 

Ärendebeskrivning 
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang har beretts 
tillsammans med kultursekreterare Sara Sporre. Samtliga 
ansökningar har kompletta handlingar. Se bilaga för förslag på 
bidragets storlek samt alla sökandes bilagor. 
 
Kulturföreningen Hillstreet har sökt 50 000 kr i bidrag för 
arrangemang som de ska genomföra under hela 2022. Vi föreslår 
att de får 25 000 kr nu och efter deras slutredovisning så 
stämmer vi av om de kan få mer i bidrag dock högst totalt 
50 000 kr. 
 
I några fall har muntlig dialog förts med sökande föreningar för 
förtydligande av ansökan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  

• Att bevilja Lindesbergs konstförening 10 000 kr i bidrag. 
• Att bevilja Löa Hembygdsförening 50 000 i bidrag. 
• Att bevilja Kulturföreningen Hillstreet 25 000 och upp till 

25 000 till när slutredovisning inkommit. 
• Att avslå Stråssa bys ansökan på 52 500.  
• Att bevilja Öskeviks Allmänna Byförening 8 000. 
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För åtgärd: 
Fritidskonsulenten för utbetalning. 
För kännedom: 
Sökande föreningar för kännedom. 
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TN §65/22   Dnr: TN 2022/42 
 
Bidrag till Frövifors pappersbruksmuseum 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Att bevilja Frövifors pappersbruksmuseum 150 000 i 
bidrag för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Frövifors Pappersbruksmuseum är en stiftelse, som bland annat 
är stiftad av Lindesbergs kommun tillsammans med andra 
intressenter för att bedriva museiverksamhet för bland annat 
visa papperstillverkning.  De söker årligen bidrag från 
Lindesbergs kommun. För 2022 söker Frövifors 
pappersbruksmuseum bidrag från Lindesbergs kommun med 
278 000 kr. Det är samma belopp som de söker av region 
Örebro. Det är ett generellt bidrag för driften av verksamheten. 
Se bifogad ansökan. 
 
Eftersom de är en stiftelse är det svårt att hantera deras 
bidragsansökan inom ramen för annan föreningsverksamhet. De 
har tidigare hanterats vid sidan av andra bidragsansökningar. 
Det finns totalt avsatt 150 000 i budget. Det beloppet har varit 
konstant i många år då totalsumman för föreningsbidrag inte 
har höjts under samma tid. 
 
Därför föreslås att bevilja stiftelsen 150 000 i bidrag. Det finns 
inte utrymme för ett högre belopp. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att bevilja Frövifors pappersbruksmuseum 150 000 i 
bidrag för 2022. 

 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent för utbetalning. 
För kännedom: 
Frövifors pappersbruksmuseum. 
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TN §66/22   Dnr: TN 2022/41 
 
Bidrag till studieförbund i Lindesbergs kommun 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 
Att fördela 525 000 kr i bidrag 2022 till studieförbunden enligt 
bifogad lista. 

Ärendebeskrivning 
Den totala summan att fördela till studieförbunden är 
oförändrad på 525 000 kr. 
 
Fördelningsgrunderna för bidragen till studieförbunden har 
tagits fram, av Lindesbergs kommun tillsammans med Örebro 
läns Bildningsförbund, som är en intresseorganisation för länets 
regionala studieförbund. Örebro läns Bildningsförbund har varje 
år gjort en fördelning av varje studieförbunds andel av det totala 
bidraget från Lindesbergs kommun. Varje år förändras bidragen 
till förbunden utifrån hur mycket verksamhet de har redovisat i 
Lindesbergs kommun. 
 
De två senaste år har bidragen varit oförändrade på grund av 
pandemin. Studieförbundens verksamhet har även under 2021 
påverkats negativt av pandemin varför vi föreslår att bidragen 
fördelas med samma fördelningsnyckel som 2019. Se bifogad 
lista. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att fördela 525 000 kr i bidrag 2022 till studieförbunden 
enligt bifogad lista. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på återremiss med följande 
motivering: 

• Redogörelse av den verksamhet som sökande 
studieförbund bedriver i Lindesbergs kommun. 
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Conny Ärlerud (M) yrkar bifall till Jari Mehtäläinen återremiss 
yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärenden ska avgöras idag och finner så 
beslutat. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat.  

Reservationer 
Jari Mehtäläinen (SD) Conny Ärlerud (M) Fredrik Rosenbecker 
(SD) och Jan Hansson (M) reserverar sig till förmån för förslaget 
om återremiss.  
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent för utbetalning. 
För kännedom: 
Örebro läns Bildningsförbund 
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TN §67/22   Dnr: TN 2022/13 
 
Redogörelse för vuxenutbildningens arbete med 
värdegrund och demokratifrågor 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och 
stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den 
syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. 
Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör 
den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från 
de grundläggande demokratiska värderingarna och de 
mänskliga rättigheterna. 

Vi arbetar med dessa frågor utifrån skollag, läroplan och 
ämnesplaner som beskrivs ovan. Det sker på olika sätt i olika 
utbildningsformer. Vi har en plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Den arbetar respektive lärare med i 
samtliga grupper. Dokumentet beskriver vårt 
värdegrundsarbete och vårt arbete med alla människors lika 
värde.  

Värdegrund och demokrati är också frågor som kommer upp i 
verksamheten. Där är vuxenutbildningens personal beredda att 
svara på frågor och använda arbetssätt som goda förebilder på 
demokrati och människors lika värde.  

I vård- och omsorg, tandsköterskeutbildning, samhällskunskap 
och samhällsorientering finns dessa delar i kursplaner och 
innehåll. Vi kommer också ha riktade insatser under året utifrån 
olika teman. Det handlar om fortbildning för lärare och 
undervisning anpassad till de nya delarna i läroplanen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna  
  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §68/22   Dnr: TN 2022/39 
 
Tillväxtnämndens sammanträdestider år 2023 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden antar sammanträdestider för år 2023. 
 

Tillväxtnämnden (TN) 
Tisdagar kl. 09:00 
24 januari 
21 februari 
21 mars 
18 april 
16 maj 
20 juni 
22 augusti 
19 september 
17 oktober 
21 november 
13 december (onsdag) 

 

Ärendebeskrivning 
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2023 för tillväxtnämnden. Hänsyn har tagits till 
sammanträdestider för övriga nämnder i Lindesbergs kommun, 
ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov och höstlov. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden antar sammanträdestider för år 2023. 
 

Tillväxtnämnden (TN) 
Tisdagar kl. 09:00 
24 januari 
21 februari 
21 mars 
18 april 
16 maj 
20 juni 
22 augusti 



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

19 september 
17 oktober 
21 november 
13 december (onsdag) 

 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare 
För kännedom 
Ledamöter och ersättare tillväxtnämnden 
Förvaltningschef, TF 
Verksamhetschefer, TF 
Ekonom, TF 
Kanslichef 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §69/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2022-09-12 Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 15-16 september 2022 Dnr TN 2022/48 

  

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §70/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
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