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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Tillväxtförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 9:00-11:10 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

 
 

Övriga 
deltagare: 

Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Ove Magnusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Linda Svahn (S), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att 
justera 

Jari Mehtäläinen (SD) med Nafih Mawlod (S) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten torsdag den 21 januari 2020 kl. 15.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
1 - 5 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§1/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§2/21 Delegationsordning för tillväxtnämnden 
  
§3/21 Registerförteckning för tillväxtnämnden 
  
§4/21 Sammanträdestider för tillväxtnämnden år 2021 
  
§5/21 Val av dataskyddsombud för tillväxtnämnden 
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TN §1/21   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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TN §2/21   Dnr: TN 2021/1 
 
Delegationsordning för tillväxtnämnden 
 
Beslut 

Delegationsordning för tillväxtnämnden daterad den 7 januari 
2021 antas. 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 77 att 
tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2020 att anta 
nytt reglemente för kommunstyrelsen samt nytt reglemente för 
tillväxtnämnden. 

I och med att tillväxtutskottet den 1 januari 2021 övergår till att 
bli en nämnd istället för ett utskott under kommunstyrelsen, 
behöver tillväxtnämnden anta en egen delegationsordning 
utifrån den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Delegationsordning för tillväxtnämnden daterad den 7 januari 
2021 antas.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att texten under punkt 2.3 
tydliggörs med texten Teckna avtal för köp och hyra av varor 
och tjänster inom budget för den löpande verksamheten som 
inte är av principiell betydelse.  

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att kommentaren i punkt 3.2 
ändras till Efter samråd med personalchef, PA-konsult eller 
nämndens ordförande.  

Conny Ärlerud (M) föreslår bifall till Jari Mehtäläinens (SD) 
ändringsförslag om att punkt 3.2 ändras till Efter samråd med 
personalchef, PA-konsult eller nämndens ordförande.  

Jan Hansson (M) föreslår bifall till Jari Mehtäläinens (SD) 
ändringsförslag.  

Nafih Mawlod (S), Sofie Krantz (S) och Hans Finckh (V) föreslår 
bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande Magnus Storm (C) ställer Jari Mehtäläinens (SD) 
ändringsförslag om att texten under punkt 2.3 tydliggörs med 
texten Teckna avtal för köp och hyra av varor och tjänster inom 
budget för den löpande verksamheten som inte är av principiell 
betydelse, mot förvaltningens förslag och finner att 
tillväxtnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.  

Ordförande Magnus Storm (C) ställer Jari Mehtäläinens (SD) 
ändringsförslag om att kommentaren i punkt 3.2 ändras till Efter 
samråd med personalchef, PA-konsult eller nämndens 
ordförande, mot förvaltningens förslag och finner att 
tillväxtnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.  

Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD), Rickard Jirvelius (SD), Conny Ärlerud (M) 
och Jan Hansson (M) reserverar sig från beslutet.  
_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Enhetschefer tillväxtförvaltningen 
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TN §3/21   Dnr: TN 2021/2 
 
Registerförteckning för tillväxtnämnden 
 
Beslut 

Registerförteckning för behandling av personuppgifter inom 
tillväxtnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen ska den 
personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden, besluta 
om vilka personuppgifter som nämnden behandlar. Detta 
ska göras i en registerförteckning som ska ange 
behandlingar och register som finns inom nämndens 
verksamhetsområde.  

Utifrån den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen 
som träder i kraft den 1 januari behöver en egen 
registerförteckning för tillväxtnämnden antas, då den 
tidigare har ingått i kommunstyrelsens 
registerförteckning. 

Förslag till beslut 

Registerförteckning för behandling av personuppgifter inom 
tillväxtnämnden godkänns. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Enhetschefer tillväxtförvaltningen 
Dataskyddsombud 
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TN §4/21   Dnr: TN 2021/5 
 
Sammanträdestider för tillväxtnämnden år 2021 
 
Beslut 

Tillväxtnämnden antar sammanträdestider för tillväxtnämnden 
år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2021 för tillväxtnämnden. 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktige och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov. 

 Tillväxtnämnden 

Jan 13 januari (onsdag) 

Feb 9 februari 

Mar 16 mars 

Apr 13 april 

Maj 11 maj 

Jun 16 juni (onsdag) 

Jul  

Aug  

Sep 7 september 

Okt 12 oktober 

Nov 9 november 

Dec 15 december (onsdag) 
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Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden antar sammanträdestider för tillväxtnämnden 
år 2021. 

 
_______ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
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TN §5/21   Dnr: TN 2021/6 
 
Val av dataskyddsombud för tillväxtnämnden 
 
Beslut 

Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för tillväxtnämnden 
från och med 13 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte 
då Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur 
en organisation får hantera personuppgifter och vem som är 
ansvarig för detta. Inom kommunen är det nämnden som är 
personuppgiftsansvarig.  

Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter. Vidare syftar den till att modernisera 
regler för att anpassas till det nya digitala samhället.  

Några av de viktigaste nyheterna är att den 
personuppgiftsansvarige:  

• ska anmäla både till datainspektionen samt till de 
registrerade personerna om en allvarlig incident har 
inträffat  

• ska göra en konsekvensbedömning om det finns 
integritetsrisker  

• är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 
behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så 
snart uppgifterna inte behöver lagras längre  

• ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson 
gentemot tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt 
personalen inom organisationen.  

Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska 
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt 
informera vem som är dataskyddsombud till Datainspektionen.  

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, vilket bland 
annat innebär att samla in information om hur organisationen 
behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna 
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styrdokument. Vidare ska DSO informera och ge råd inom 
organisationen. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden besluta 

• Utse Nathalie Holvik till dataskyddsombud för 
tillväxtnämnden från och med 13 januari 2021. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Datainspektionen 
För kännedom: 
Dataskyddsombud 
Förvaltningschef 
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