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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-04-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-12 
Anslaget sätts upp  2022-04-14 Anslaget tas ned  2022-05-04 
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-10:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Inger Griberg (MP) ersättare för Vakant plats (S) 

Övriga deltagare: Markus Lundin (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Kristina Öster, enhetschef 
Jonas Andersson, fritidskonsulent 
Sofie Sällen, ekonom 
Anna Hedman, kommunal 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Rickar Jirvelius (SD) med Conny Ärlerud (M) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 12 april 2022 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
23 - 31 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Rickard Jirvelius 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§23/22 Information från ordförande 
  
§24/22 Frågor väckta av ledamöter 
  
§25/22 Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi 
  
§26/22 Investeringsbidrag för Storå Motorsällskap 2022 
  
§27/22 Aktivitetsbidrag hösten 2021 
  
§28/22 Information om projekt som startas upp, pågår och avslutas 

inom arbetsmarknadsenheten 2022 
  
§29/22 Sommarlovsaktiviteter 2022 
  
§30/22 Delegationsärenden 
  
§31/22 Meddelanden 
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§23/22   Dnr:  
 
Information från ordförande 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande informerar om fastigheten Sandströms, samt om 
verksamma föreningar där som behöver hjälp med flytt till 
andra lokaler. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen 
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§24/22   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 
Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
 
Markus Lundin (KD) ställer följande fråga: 

• Hur kommer vi att arbeta framöver för att hjälpa 
ungdomar i Lindesbergs kommun att få sommarjobb nu 
när vi får minskad statsbidrag riktad till feriejobb. 

Förslag till beslut 
Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 5 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-04-12  
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§25/22   Dnr: TN 2021/57 
 
Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden ställer sig positiv till ett utegym i Frövi men att 
förvaltningen i år saknar medel för att bygga ett utegym. 
Beräknad kostnad för ett utegym i Frövi är ca 400 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett medborgarförslag om att Lindesbergs 
kommun bör bugga ett utegym i Frövi.  Det finns idag 3 
kommunala utegym på andra orter i Lindesbergs kommun men 
inget i Frövi. 
 
Önskemål om ett utegym i Frövi har tagits upp av flera personer 
de senaste åren. Diskussioner har förts med Frövi IK i flera år att 
bygga ett utegym på Fröjevi idrottsplats. En plats som alla som 
kommit in med synpunkter tycker är en lämplig plats. Det är bra 
om en förening är involverade av ett bygge t ex av ett utegym 
eftersom de har fler möjligheter att hitta delfinansiering från 
externa finansiärer än vad kommunen har möjlighet till. Men av 
olika anledningar har det inte bygget blivit av.  
 
Under 2022 har tillväxtförvaltningen inte tillräckligt med 
investeringsbidrag för att klara finansieringen av ett utegym i 
Frövi. Möjligen kan visst utrymme finnas under 2023. 
Förvaltning ställer sig positiv till att ett utegym uppförs i Frövi. 
 
Ett utegym kan användas av allmänheten från 13 år och uppåt. 
Det bidrar till en positiv utveckling av folkhälsan, inte minst 
bland äldre. Ett utegym kan också användas av det organiserade 
föreningslivet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen. 

• Tillväxtnämnden ställer sig positiv till ett utegym i Frövi 
men att förvaltningen i år saknar medel för att bygga ett 
utegym. Beräknad kostnad för ett utegym i Frövi är ca 
400 000 kr. 



 

 Sammanträdesprotokoll 6 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 
Nafih Mawlod (S), Sofie Krantz (S) och Conny Ärlerud (M) yrkar 
bifall till liggande förslag. 
 
Inger Griberg (MP) yrkar på följande tilläggsyrkande 

• Att kommunstyrelsen försöker finna ekonomi för 
etablering av utegym i Frövi så snart som möjligt. 

Jan Hansson (M) yrkar bifall till Inger Gribergs tilläggsyrkande  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan besluta enligt 
liggande förslag och finner så beslutat. 
 
Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan besluta enligt Inger 
Gribergs tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet 

Reservationer 
Inger Griberg reserverar sig till förmån till tilläggsyrkandet 
Jan Hansson reserverar sig till förmån till Inger Gribergs 
tilläggsyrkande. 

Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§26/22   Dnr: TN 2022/10 
 
Investeringsbidrag för Storå Motorsällskap 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Bevilja Storå Motorsällskap 70 000 kr i 
investeringsbidrag till en traktor. 

• Investeringsbidrag kan uppgå till 50% av investeringen, 
dock max 70 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
Storå Motorsällskap är verksamma på den egna arrenderade och 
föreningsskötta motocrossbanan på Stråssa industriområde. 
Under 2021 blev föreningens traktor stulen och återfanns 
vandaliserad i Skinnskatteberg. Försäkringsbolaget dömde ut 
den och gav en ersättning till föreningen på ca 50 000 kr. 
 
Föreningen letar idag efter en ”ny” traktor. Det är en 
förutsättning för att sköta motocrossbanan på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt. 
 
Föreningen har sett ut ca 8 olika modeller av begagnad traktor 
på mellan 130 000 och 200 000 kr som tänkbar ersättning. 
Föreningen har sökt 100 000 i investeringsbidrag av 
Lindesbergs kommun. De har redan blivit beviljade 30 000 kr av 
Sparbanksstiftelsen. Resterande del skjuts till av föreningen och 
försäkringsersättning de fått. 
 
Föreningen har inte sökt eller erhållit något bidrag från 
kommunen de senaste tio åren. 
 
Med tanke att valet av traktor inte har tagits av föreningen 
föreslås att de får ett kommunalt bidrag på 70 000 kr. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Bevilja Storå Motorsällskap 70 000 kr i 
investeringsbidrag till en traktor. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Storm (C) yrkar på följande tillägg: 
 
Investeringsbidrag kan uppgå till 50% av investeringen, dock 
max 70 000 kr. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till liggande förslag med 
Magnus Storms tilläggsyrkande, 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag med Magnus Storms tilläggsyrkande och finner så 
beslutat. 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent. 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 9 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§27/22   Dnr: TN 2022/14 
 
Aktivitetsbidrag hösten 2021 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden fastställer lista på utbetalning av kommunalt 
aktivitetsbidrag för hösten 2021. 

Ärendebeskrivning 
Ansökningar för kommunalt aktivitetsbidrag för hösten 2021 
(2021-07-01—2021-12-31) har inkommit med sista 
ansökningsdag 2022-02-25, Se bilaga. 
 
Utbetalning är på totalt 554 022 kr. 
 
Beloppet per förening betalas ut med 22 kr per sammankomst 
och 10 kr per deltagartillfälle. 
 
För Aspa Gusselby Skytteförening är uträkningen av 
aktivitetsbidrag hösten 2021 enligt följande 
 

• 8 sammankomster x 22 kr + 47 deltagartillfällen x 10 kr 
= 646 kr. 

 
Det är andra gången, sedan pandemin, som det faktiska bidraget 
betalas ut. Under pandemin betalades en schablon ut som 
baserades på antal aktiviteter för hösten 2018. 
 
Totalbeloppet för aktivitetsbidrag baseras på kommunens 
erhållna lokalhyror. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Fastställa bifogad lista på utbetalning av kommunalt 
aktivitetsbidrag för hösten 2021. 

 
För åtgärd: 
Fritidskonsulenten. 
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§28/22   Dnr: TN 2022/3 
 
Information om projekt som startas upp, pågår och 
avslutas inom arbetsmarknadsenheten 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten har avslutat projektet Naturteamet 
Sfi har avslutat projektet Förmera Sfi 
Arbetsmarknadsenhetens projekt digitala hubbar är i sin slutfas 
Masugnen informerar om effekter och mål samt det fortsatta 
arbetet efter projektavslut. 
 
Förvaltningen har också gjort en behovsanalys av insatser som 
behövs för att stärka upp deltagare och elever på Masugnen. 
Baserat på detta startas två nya projekt upp under 2022.  
 

• Aktivitetsbaserad arbetsförmågebedömning för 
språksvaga (AKA) 

• Vägen till arbetsgivarna (VTA) via Samordningsförbundet 
Sofint  

 
Båda dessa projekt är i samverkan med flera andra kommuner 
och är korta insatser som syftar till att ta fram metoder och 
arbetssätt som på sikt ska ge Masugnen de kunskaper vi behöver 
för att erbjuda ett mer omfattande stöd för våra elever och 
deltagare. Vi tror också att VTA kommer ge oss en kickstart på 
ett strategiskt arbetsgivararbete med näringslivet.  

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
För kännedom: 
Socialförvaltningen, ekonomiskt bistånd. 
Socialnämnden. 
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TN §29/22   Dnr: TN 2022/20 
 
Sommarlovsaktiviteter 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 
1 000 000 kronor till gratis sommarlovsaktiviteter för 
kommunens barn och ungdomar 6–15 år under sommaren 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen fått bidrag av 
staten på ca 950 000 kronor till gratis sommarlovsaktiviteter för 
skollediga barn och ungdomar som går på grundskolan (6–15 
år). I Lindesbergs kommun har de gratis sommarlovsaktiviteter 
varit oerhört populära och uppskattade både av barn och 
föräldrar. Det har inneburit att många barn kunnat få en 
meningsfull sommar även om familjen kanske saknat tillräckligt 
med medel. 
 
Lindesbergs kommun har varje år haft ett brett utbud av 
aktiviteter så att alla deltagare har hittat något de är 
intresserade av. Se bilaga för förra årets aktiviteter och 
deltagande. 
 
2022 har staten inte erbjudit kommunerna möjlighet att söka 
bidrag för sommarlovsaktiviteter. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå 

• Kommunstyrelsen att avsätta 1 000 000 kronor till gratis 
sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och 
ungdomar 6–15 år. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Storm (C) yrkar på följande tillägg: 
 
Följande mening läggs till i beslutet: Under sommaren 2022. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan besluta enligt 
liggande förslag med Magnus Storms tilläggsyrkande och finner 
så beslutat. 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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TN §30/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden : 
 
2022-02-07 Beslut vuxenutbildning Matematik grund 
teckenspråk Örebro - Bifall - Mottages Dnr TN 2021/81 

  

 
2021-02-09 Beslut vuxenutbildning SFI Kumla - Bifall 
Dnr TN 2021/81 

  

 
2022-02-10 Beslut vuxenutbildning Svenska Matematik 
grund Örebro - Bifall Dnr TN 2021/81 

  

 
2022-02-16 Beslut vuxenutbildning Biologi 2 Kemi 2 
Örebro - Bifall Dnr TN 2021/81 

  

 
2022-01-25 Beslut vuxenutbildning vård-
omsorgsutbildning - Avslag Dnr TN 2021/81 

  

 
 
2022-03-28 Uppsägning av lokalhyresavtal Lindesberg 
Lindesby 6:4 Bandygatan 3 Dnr TN 2022/17 

  

 
 
2022-03-08 Lokal överenskommelse mellan 
arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att 
minska arbetslösheten Dnr TN 2022/22 

  

 
2022-03-11 Hyresavtal för uppställningsplats för 
Biblioteksbuss Dnr TN 2022/17 
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2022-03-17 Beslut vuxenutbildning Grundkurs i 
skogsbruk 500 p Skövde - Avslag - Mottages inte Dnr TN 
2021/81 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §31/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden : 
 
2022-02-14 KF § 23 Avsägelse och fyllnadsval efter 
Sigrid Josefin Borgström (S) som ledamot i 
tillväxtnämnden Dnr  

  

 
2022-02-17 Protokoll Tursam 17 februari 2022 Dnr    

 
2021-09-27 KF § 9 Strategi för arbetet med nationella 
minoriteter inom finskt förvaltningsområde Dnr  
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