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 Sammanträdesdatum  

Tillväxtutskottet 

 
2020-02-11  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:30 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Sofie Sälle, ekonom §§1–2 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Wilhelm Magnusson, enhetschef näringslivsenheten §1 
Kristina Öster, enhetschef kulturenheten §1 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten §1–4 
Catrine Pernros Eriksson, rektor §1 
Mattias Molin, rektor §1 
Tobias Skogdalen, praktiksamordnare §4 
Jonas Andersson, fritidskonsulent §5 
Pär Englund, lärare 
John Omoomian (S), ersättare som ej tjänstgör 
Ulf Axelsson (V), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Jan Hansson (M) med Jonas Kleber (C) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 18 februari 2020 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
1 - 6 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jan Hansson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-02-11 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§1/20 Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december 2019 

för tillväxförvaltningen 
  
§2/20 Uppföljning av internkontroll januari-december 2019 för 

tillväxtförvaltningen 
  
§3/20 Information om nuläget på arbetsmarknadsenheten 
  
§4/20 Prioritering av ferieplatser 
  
§5/20 Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro Lindesberg 

Guldsmedshyttan 
  
§6/20 Meddelanden 
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TU §1/20   Dnr: KS 2020/33 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-

december 2019 för tillväxförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-december 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

För tillväxtförvaltningen har 2019 präglats av ett brett 
utvecklingsarbete. 
 
Under 2019 har samtliga av kommunens verksamheter arbetat 
med att definiera sina grunduppdrag utifrån ny styrmodell för 
ledning och styrning. Tillväxtförvaltningens enheter har alla 
varit delaktiga i processen. Arbetet med att definiera 
verksamheternas grunduppdrag och hitta metoder för att 
säkerställa att verksamheterna levererar kvalitet i den 
verksamhet som vi bedriver har varit ett genomgående arbete 
under 2019. 
 
Under 2019 har även nya politiska mål för mandatperioden 
tagits fram i samverkan mellan tillväxtförvaltningen och 
tillväxtutskottet. Flera viktiga diskussioner kring vad som är 
viktigt i en föränderlig omvärld med minskade skatteintäkter 
har förts i dialog inför olika beslutsled. 
 
Tillväxtförvaltningen redovisar under 2019 en avvikelse på -0,3 
mnkr 
 
Kommunikation redovisar en avvikelse på -1,7 mnkr, som beror 
på att färdtjänst under 2019 har genomgått ett nytt avtal inom 
Länstrafiken som medförde dels ökad grundavgift för hela året 
samt att det upphandlades mer chartrade fordon med dyrare 
avgifter. Nya avtalet trädde i kraft 1/7 -19 och därefter 
påvisades en betydligt högre månadskostnad för resorna. Årlig 
ökning gällande grundavgiften är cirka 0,5 mnkr och för resorna 
1,0. I förhållande till år 2018 (december månad) har antalet 
färdtjänstresor år 2019 minskat med 1% och kostnaderna ökat 
med 31%. Inför år 2020 har tillväxtförvaltningen fått ytterligare 
en miljon i budgetram för "färdtjänst". Men fortsätter 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

kostnadstrenden i samma takt som under 2019, så kommer den 
inte att finansiera underskottet.  
 
Gemensam/administrations avvikelse har att göra med att 
marknadsföringsbidraget inte förbrukats fullt ut samt löner på 
grund av föräldraledighet och vakans.  
 
Biografens underskott beror på lägre intäkter än förväntat. Då 
verksamheten i november månad övergått till Besök Linde AB 
och det vid årets slut kvarstod en avskrivning på verksamhetens 
inventarier med 0,2 mnkr, behövdes det skrivas av med dess 
kvarstående belopp.  
 
Samverkans avvikelse berör lägre förväntade intäkter till caféet, 
även lönekostnader och försäkringsavgifter (inbrottslarm och 
bevakning) utöver budget.  
 
Svenska för invandrare (SFI) redovisar en negativ avvikelse på -
1,2 mnkr och beror på att budgeterade intäkter är lägre än 
förväntat. Teknikcollage har en avvikelse på -1,0 
mnkr. Arbetsmarknadsenhetens avvikelse beror på högre 
intäkter än förväntat gällande Arbetsförmedlingen både 
gällande serviceteamet samt Extratjänster. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-december 2019 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Förvaltningschef 
Enhetschef kulturenheten 
Enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Enhetschefer utbildningsenheten 
Enhetschef näringslivsenheten 
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TU §2/20   Dnr: KS 2019/249 

 

Uppföljning av internkontroll januari-december 2019 

för tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet har i samband med bokslutet genomfört 
internkontroll enligt antagen internkontrollplan för 2019. Totalt 
har tio olika moment kontrollerats utan större avvikelse.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
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TU §3/20   Dnr: KS 2020/29 

 

Information om nuläget på arbetsmarknadsenheten 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 

 

En del förändringar skett på Arbetsmarknadsenheten och andra 
är på väg att sjösättas under året. Bland annat har verksamheten 
tagit sig an ansvaret för kommunens bilpool, tecknat avtal om en 
plattform i syfte att återbruka kommunens möbler och 
inventarier i större utsträckning än tidigare samt avvecklat 
Kreativa verkstaden samt Salongens verksamheter på 
Herrgåden.  
 
Arbetsmarknadsenheten har även påbörjat arbetet med 
Resursjobb, samtidigt som Extratjänster och Introduktionsjobb 
återkommit som möjliggörare för deltagare. Vi har även 
intensifierat vårt samarbete med SFI och Försörjningsstöd samt 
implementerat projekten Medborgarservice och All In. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 

För kännedom: 

Socialförvaltningen 
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TU §4/20   Dnr: KS 2020/18 

 

Prioritering av ferieplatser 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

• Öronmärka 30 platser för särskilda skäl 
• Erbjuda plats för ungdomar i följande ordning 

1. Åk 1 
2. Åk 9 

• Prioritera föreningslivets platser före kommunala platser 
 
Ärendebeskrivning 

 

Arbetsmarknadsenheten föreslår att vi öronmärker 30 
ferieplatser för särskilda skäl. Övriga platserna kommer tilldelas 
ungdomar i åk 1 i första hand, därefter åk 2. I sista hand åk 9, 
födda 1 januari-30 juni och därefter åk 9, födda 1 juli-31 
december. 
 
Vid behov, kan vi sprida platserna genom att ta hänsyn till vilka 
ungdomar som tidigare haft kommunalt feriearbete. De som inte 
erbjudits feriejobb får företräde i det fall prioritering behöver 
göras. 
 
Fokus på kvalitativa platser inom kommunal verksamhet, vilket 
innebär att verksamheter som har förutsättning för att kunna ta 
emot ungdomarna på ett bra sätt, får möjlighet att göra det. Vid 
behov kan vi sprida kommunala platser över de tre perioderna, 
vilket möjliggör för fler verksamheter att ta emot 
ferieungdomar. Verksamheter som tidigare haft svårt att ta emot 
på ett bra sätt, behöver således inte längre erbjuda plats.  
 
Vi vill också prioritera föreningsplatser framför kommunala 
platser. Detta för att föreningslivet ska ha förutsättningar för att 
fortsätta erbjuda aktiviteter gentemot kommunens medborgare 
på ett bra sätt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet beslutar 
 

• Öronmärka 30 platser för särskilda skäl 
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• Erbjuda plats för ungdomar i följande ordning 
1. Åk 1 
2. Åk 2 
3. Åk 9, ungdomar födda 1 jan – 30 juni 
4. Åk 9, ungdomar födda 1 juli – 31 december 

• Prioritera föreningslivets platser före kommunala platser 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår  
 

• Öronmärka 30 platser för särskilda skäl 
• Erbjuda plats för ungdomar i följande ordning 

1. Åk 1 
2. Åk 2 
3. Åk 9 

• Prioritera föreningslivets platser före kommunala 
platser. 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår  
 

• Öronmärka 30 platser för särskilda skäl 
• Erbjuda plats för ungdomar i följande ordning 

1. Åk 1 
2. Åk 9 

• Prioritera föreningslivets platser före kommunala platser 
 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvist (M) 
förslag. 
 
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Irja Gustafsson (S) förslag. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår följande beslutsgång: 
 
Först ställs förvaltningens förslag mot Irja Gustafsson (S) 
förslag. Därefter ställs vinnande förslag mot Pär-Ove Lindqvist 
(M) förslag. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
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Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustafsson (S) 
förslag och finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Irja 
Gustafsson (S) förslag. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) och Jari Mehtäläinen 
(SD) avstår från att delta i beslutet. 
 
Ordförande ställer Irja Gustafsson (S) förslag mot Pär-Ove 
Lindqvist (M) förslag och finner att tillväxtutskottet beslutat 
enligt Irja Gustafsson (S) förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
De som röstar för Irja Gustafsson (S) förslag röstar JA. De som 
röstar för Pär-Ove Lindqvist (M) förslag röstar NEJ 
 
Omröstningen utföll med 4 ja och 3 nej. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 
 

Ordförande lägger sin röst 
sist 

Irja Gustafsson (S) förslag: JA 
Pär-Ove Lindqvist (M): NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Nafih Mawlod  X   

Jonas Kleber, vice ordf. X   

Fredrik Vessling  X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Jan Hansson  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Irja Gustavsson, ordf X   

 4 3  

 
Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutat enligt Irja 
Gustafsson (S) förslag. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 

För kännedom: 

Alla förvaltningar och nämnder 
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TU §5/20   Dnr: KS 2020/37 

 

Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro 

Lindesberg Guldsmedshyttan 
 

Beslut 

 

1. Tillväxtutskottet tackar för informationen gällande ägande 
och drift av ishallarna i kommunen. 
 

2. Tillväxtutskottet uppdrar till kommundirektör och 
föreningskonsulent att till sammanträdet i mars 2020 
återkomma med förslag till beslut gällande avtalen med 
ishockeyföreningarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar, och diskussioner kring 
driftstider har varit återkommande i olika forum de senaste 
åren. 
 
Ishallarna är  
Lindehov i Lindesberg  
Fellingsbro ishall i Fellingsbro 
Råsshallen i Guldsmedshyttan 
 
Ishallarna Fellingsbro ishall och Råsshallen ägs delvis av 
kommunen och delvis av föreningarna. Kommunen äger 
”plattan” och föreningarna ”skalet”. Kommunen ansvarar via 
Samhällsbyggnadsförbundet driften av isen och föreningarna 
ansvara för underhåll av skalet (tak, väggar mm). 
 
Ishallen i Lindesberg, Lindehov, ägs av kommunala 
fastighetsbolaget FALAB, och skötsel av isen sker via 
Samhällsbyggnadsförbundet. 
 
Förslag till beslut 

 

1. Tillväxtutskottet tackar för informationen gällande ägande 
och drift av ishallarna i kommunen. 
 

2. Tillväxtutskottet uppdrar till kommundirektör och 
föreningskonsulent att till sammanträdet i mars 2020 
återkomma med förslag till beslut gällande avtalen med 
ishockeyföreningarna. 
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_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
Fritidskonsulent 
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TU §6/20 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till tillväxtutskottet: 
 
2019-12-09 Redovisning av Extratjänster november 
2019 Dnr KS 2019/80 

  

 
2019-12-09 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME november 2019 Dnr KS 
2019/81 

  

 
2020-01-09 Redovisning av Extratjänster december 
2019 Dnr KS 2019/80 

  

 
2020-01-09 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME december 2019 Dnr KS 
2019/81 

  

 
 
2020-01-10 Lagakraftbevis för detaljplan för delar av 
vändplan i Guldsmedshyttan 4:42 planbeskrivning samt 
karta Dnr KS 2017/396 

  

 
 
2019-11-07 Redovisning av Extratjänster oktober 2019 
Dnr KS 2019/80 

  

 
2019-11-07 Redovisning av statistik på in- och utflödet 
på arbetsmarknadsenheten AME oktober 2019 Dnr KS 
2019/81 

  

 

 

 

 


