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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-04-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-13 
Anslaget sätts upp    2021-04-23   Anslaget tas ned    2021-05-17   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-09:11 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ove Magnusson (S) för Nafih Mawlod (S) 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Rickard Jirvelius (SD) 
Fredrik Sundén Vessling (V) för Josefine Hellström (S) 
 

Övriga deltagare: Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Markus Lundin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) med Fredrik Sundén Vessling (V) som 
ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten torsdag den 22 april 2021 kl. 14.00 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
23 - 29 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§23/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§24/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§25/21 Redovisning av statistik från arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstöd resultat och nuläge 2020/2021 
  
§26/21 Verkställande av ramminskning 2021 för tillväxtförvaltningen 
  
§27/21 Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för arbetet 

med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun 
  
§28/21 Information om utredning av ansvaret för kommunens 

turismverksamhet och besöksnäring 
  
§29/21 Delegationsärenden 
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Tillväxtnämnden 
 

 2021-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§23/21   Dnr:  
 
Godkännande 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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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§24/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för frågan.  

Ärendebeskrivning 

Hans Finckh (V) ställde en fråga om CROSS – Civilsamhälle och 
regionens offentliga aktörer i samverkan kring 
samhällsutmaningar. 

_____ 
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 2021-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §25/21   Dnr: TN 2021/31 
 
Redovisning av statistik från arbetsmarknadsenheten 
och försörjningsstöd resultat och nuläge 2020/2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten har under 2020 återlämnat 61 ärenden 
tilluppdragsgivarna försörjningsstöd och arbetsförmedlingen. Vid 
närmare granskning kan vi se att en tredjedel av dessa ärenden 
återkommer till arbetsmarknadsenheten efter en tid. Enheten 
arbetar med att utvärdera arbetssätt och insatser i syfte att fånga 
upp dessa personer redan första gången och undvika rundgång av 
ärenden.  

Arbetsmarknadsenheten redovisar även vad som hänt med 
resterande avslutade ärenden samt annan statistik som är kopplad 
till dokumentationssystemet GW-Arbetsmarknad.  

Försörjningsstöd redovisar antalet hushåll och individer, antal barn 
samt vilka kategorier som är aktuella på ekonomiskt bistånd samt 
jämför hur det såg ut samma period tidigare år. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till 
handlingarna. 

_____ 
 
För kännedom:  
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§26/21   Dnr: TN 2021/21 
 
Verkställande av ramminskning 2021 för 
tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden antar följande åtgärder för verkställande av 
ramminskning 2021: 

• 480 000 kronor lokalhyror 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens beslut KS §5/21 om fördelningen av 
beslutad kostnadseffektivisering mellan kommunstyrelsen och 
tillväxtnämnden den 27 januari har tillväxtnämnden fått en 
ramminskning på 480 000 kr. Utifrån beslutad ramfördelning 
föreslår tillväxtnämnden följande åtgärder: 

• Lokal hyra för den gamla idrottshallen, Fellingsbro  

250 000 kronor 

• Lokalhyra för Magasinet, Dalkarlshyttan 

230 000 kronor 

Summa: 480 000 kronor 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden antar följande åtgärder för verkställande av 
ramminskning 2021: 

• 480 000 kronor lokalhyror 

_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§27/21   Dnr:  
 
Information om uppdrag att ta fram projektdirektiv för 
arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet beslutade den 6 oktober 2020 att uppdra till 
förvaltningschef att ta fram projektdirektiv för arbetet med 
kulturmiljöer i Lindesbergs kommun. 

Projektdirektivet ska redovisas för tillväxtnämnden löpande 
under första kvartalet 2021 för att kunna antas i maj 2021. 

Förvaltningschefen har tillsatt en projektledare samt en 
arbetsgrupp som har påbörjat arbetet. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

_____ 
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Tillväxtnämnden 
 

 2021-04-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§28/21   Dnr:  
 
Information om utredning av ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra 
till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring. 

Delrapport ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021. 

Förvaltningschefen har utsett projektledare samt en 
arbetsgrupp som kommer påbörja arbetet i januari 2021. 

Arbetet kommer att redovisas för tillväxtnämnden löpande 
under första kvartalet 2021 innan delrapport till 
kommunstyrelsen i juni 2021. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §29/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2020-11-11 Beslut vuxenutbildning fordon 850p 
Laholm - Bifall Dnr TN 2021/22 

  

 
2021-03-16 Beslut Ansökan vuxenutbildning Svenska 3 
Matematik 2 Örebro - Bifall Dnr TN 2021/22 

  

 
2021-02-10 Beslut vuxenutbildning Programmering 
700 p Östersund - Avslag - Mottages inte Dnr TN 
2021/22 
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