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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 

 
 2022-02-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-15 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Tillväxtförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-11:00 

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
Inger Griberg (MP) ersätter Josefine Borgström (S) 
 

Övriga deltagare: Fredrik Rosenbecker (SD) 
Anna Jensen (V) 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Kristina Öster, kulturchef 
Sofie Sälle, ekonom 
Zila Cinejeros, enhetschef, arbetsmarknadsenheten 
Lena Varvne, rektor SFI och utvecklingsledare 
Catrine Eriksson, rektor vuxenutbildning 
Jonas Andersson, fritidskonsulent 
Kommunal 

Utses att justera Rickard Jirvelius (SD) med Jan Hansson (M) som ersättare 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset 15 februari 2022. Kl. 13:00 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
11 - 18 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Rickard Jirvelius 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§11/22 Frågor väckta av ledamöter 

  

§12/22 Verksamhetsberättelse för tillväxtnämnden 2021 

  

§13/22 Uppföljning av internkontroll 2021 för tillväxtnämnden 

  

§14/22 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
tillväxtnämnden 2021 

  

§15/22 Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i 
idrottsparken i Fellingsbro 

  

§16/22 Regional kulturplan 2024-2027 

  

§17/22 Meddelanden 

  

§18/22 Delegationsärende 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§11/22   Dnr:  

 

Frågor väckta av ledamöter 

 

Beslut 

Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Conny Ärlerud (M) ställer följande fråga: 
 
Förening släktforskarklubben har fått ett slutdatum. Hur ser 
planen ut framåt.  

 Svar: Avtalet har sagts upp och klubben kommer att 
bjudas in till dialog. 

Förslag till beslut 

Frågor väckta av ledamöter läggs till handlingarna. 
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 2022-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§12/22   Dnr: TN 2022/1 

 

Verksamhetsberättelse för tillväxtnämnden 2021 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-december 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
ombudgetera 0,1 mnkr från kultur- och fritidsenhetens 
investeringsbudget 2021 till år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som 
tillväxtnämnden har beslutat om, som redovisas i 
verksamhetsberättelsen. 

Tillväxtnämnden redovisar under perioden januari till december 
2021 en avvikelse på -2,3 mnkr. Avvikelsen består till största del 
av fortsatt minskat statsbidrag från Migrationsverket vilket 
medför en negativ budgetavvikelse för verksamhet sfi. 

För kulturenhetens investeringsbudget år 2021 kvarstår 0,1 
mnkr vilket föreslås ombudgeteras över till år 2022 då 
investeringsbehovet kvarstår. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-december 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
ombudgetera 0,1 mnkr från kultur- och fritidsenhetens 
investeringsbudget 2021 till år 2022. 
 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§13/22   Dnr: TN 2021/62 

 

Uppföljning av internkontroll 2021 för 

tillväxtnämnden 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningen har i samband med årsredovisningen gjort 
en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2021.  

Inför 2021 identifierades 4 större risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i tillväxtnämndens grunduppdrag.  

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§14/22   Dnr: TN 2022/5 

 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för tillväxtnämnden 2021 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens chefer har genomfört checklista för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. En gemensam 
sammanställning för tillväxtförvaltningen överlämnas till 
tillväxtnämnden. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§15/22   Dnr: TN 2021/19 

 

Medborgarförslag om att sätta upp korgar för 

Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar 
 Avslå förlaget om att sätta upp korgar för Discgolf vid 

idrottsparken i Fellingsbro. 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga en 
discgolfbana vid Fellingsbro IP riktat tillallmänheten. 
 
Under hösten har det byggts en discgolfbana vid Fellingsbro 
Folkhögskola som är öppen för allmänheten att spela på. Det är 
en korthålsbana med 9 korgar. 
 
Det är därför, i dagsläget, inte aktuellt för kommunen att bygga 
en discgolfbana i Fellingsbro eftersom alla är välkomna att spela 
discgolf på banan vid Fellingsbro folkhögskola. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Avslå förlaget om att sätta upp korgar för Discgolf vid 

idrottsparken i Fellingsbro. 
 

För kännedom: 

Medborgaren. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§16/22   Dnr: TN 2021/75 

 

Regional kulturplan 2024–2027 

 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns kulturplan är regionens gemensamma strategiska 
dokument för kulturutveckling i länet. I kulturplanen beskriver 
regionen hur man tillsammans med olika samverkansparter ska 
utveckla kulturområdet genom att peka ut övergripande 
prioriteringar och utvecklingsområden. Kulturplanen fungerar 
också som Region Örebro läns underlag till Statens kulturråd för 
fördelning av de statliga kulturmedlen. 
 
Örebro läns kulturplan är en handlingsplan till den mer visionärt 
inriktade regionala utvecklingsstrategin (RUS). Kulturplanen 
beskriver de regionalt finansierade kulturverksamheternas 
uppdrag och utvecklingsmål samt även i övrigt arbetet med 
kulturen och utvecklingsarbete av kulturlivet. 
 
En ny kulturplan tas fram vart fjärde år. Nu startar regionen 
processen med den regionala kulturplanen 2024–2027 där 
länets kommuner är en part i arbetet. 
 
Den regionala kulturplanen fyller en viktig funktion för 
kulturlivet i Lindesbergs kommun, till exempel genom direkta 
bidrag till verksamhet inom kommunen eller genom stödet till 
regionala institutioner som har i uppdrag att verka i kommunen.  

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §17/22 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden : 
 
2022-01-25 KS § 9 Fördelning av statlig ersättning från 
Migrationsverket Dnr  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §18/22 

 

Delegationsärende 

 

Beslut 

 
Delegationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Finns inga delegationsärende att meddela till Tillväxtnämnden 
till sammanträdet den 15 februari 2022: 
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