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Ärendeförteckning
§42/22

Frågor väckta av ledamöter

§44/22

Yttrande till motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist
(M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i
skolan

§43/22

§45/22
§46/22
§47/22
§48/22
§49/22

Justerandes signatur

Driftsbidrag 2022

Tillägg i tillväxtnämndens delegationsordning
Vinterspår 2.0 2022

Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021
Delegationsärenden
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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TN §42/22

Dnr:

Frågor väckta av ledamöter
Beslut
Tillväxtnämnden lägger beslutspunkten till handlingarna
Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs under denna punkt

Förslag till beslut
Tillväxtnämnden lägger beslutspunkten till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: TN 2022/23

Driftsbidrag 2022
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar
• Fördela Driftsbidraget 2022 på sammanlagt 1 250 000 kr
enligt bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
Årligen fördelar Lindesbergs kommun ut driftsbidrag till
föreningar som har egen förvaltning av anläggningar och lokaler.
Totalt belopp är 1 250 000 kr som ska fördelas. Total har det
inkommit ansökningar på ca 1 786 000 kr. Bilagt finns alla
ansökningar och handlingar till samtliga föreningar som sökt
driftsbidrag 2022.
Förutom att beloppet sätter gränser på hur mycket bidrag som
kan fördelas utgår fördelningen efter bland annat följande
kriterier. Anläggningens betydelse för bygden och föreningen,
bedriven verksamhet på anläggningen, omfattning och
fördelning mellan barn och vuxenverksamhet.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Fördela Driftsbidraget 2022 på sammanlagt 1 250 000 kr enligt
bifogat förslag.

Ledamöternas förslag till beslut
Conny Ärlerud (M) yrkar på följande tilläggsförslag:
• Fritidskonsulent får i uppdrag att avsluta våra fasta avtal
för driftsbidrag.
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till Conny Ärleruds
tilläggsförslag.
John Omoomian(S) yrkar avslag på Conny Arlerunds
tilläggsförslag
Beslutsgång
Ordförande beslutar om ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar om nämnde kan besluta enligt liggande
förslag och finner så beslutat.

Ordförande ställer därefter Conny Ärleruds tilläggsförslag mot
avslag och finner att nämnde avslår tilläggsförslaget.

Votering är begärd och ska genomföras.
För bifall till tilläggsförslaget rösta-JA
För avslag rösta-NEJ

Ledamöter
Sofie Krantz (S)
Nafih Mawlod (S)
John Omoomian (S)
Hans Finchk (V)
Jan Hansson (M)
Conny Ärlerud (M)
Jari Mehtäläinen (SD)
Rickard Jirvelius (SD)
Magnus Storm (C), ordförande
Resultat

JA

x
x
x
x

4

NEJ
x
x
x
x

x
5

Avstår

0

Med 4 Ja-röster mot 5 Nej-röster avslår tillväxtnämnden Conny
Ärleruds tilläggsförslag.
Reservationer
Jan Hansson, Conny Ärlerud, Jari Mehtäläinen och Rickard
Jirvelius (SD) reserverar sig till förmån för Conny Ärleruds
tilläggsförslag.

Conny Ärlerud (M) inkommer med skriftlig reservation innan
justering.
För åtgärd:
Fritidskonsulenten för utbetalning
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Dnr: TN 2022/13

Yttrande till motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove
Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken
en naturlig plats i skolan
Beslut
Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen.

Redogörelse för hur vuxenutbildningens arbete med värdegrund
och demokratiuppdrag redovisas till tillväxtnämnden i
september 2022 och tas med i förvaltningens återkommande
systematiska kvalitetsarbete för redovisning till nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Emil Wellander
(M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M) om att ge
politiken en naturlig plats i skolan enligt punkt 1.5 i
kommunstyrelsens Delegationsordning.
Verksamhetens grunduppdrag i lagstiftningen
Hur skolan ska arbeta med värdegrund och demokratiuppdrag
uttrycks i skollagen i 1 kap. 4–5 §§. I 4 § anges att utbildningen
inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till
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aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare.
I 5 § anges vad gäller utformningen av utbildningen att denna
ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Förändrad lagstiftning 2018

Enligt regeringens proposition 2017/18:17 om Politisk
information i skolan är det upp till varje skola att bestämma hur
arbetet med skolans demokratiuppdrag ska organiseras, men
som en del av skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i
demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet är det
viktigt att elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av
politisk opinionsbildning. Ett delmoment i arbetet kan vara att
bjuda in politiska partier till skolan. Genom att skolan
exempelvis anordnar en debatt eller en utfrågning av
företrädare för olika politiska partier kan flera viktiga
demokratiska principer belysas för eleverna, bl.a. principen om
fri åsiktsbildning som anges i 1 kap. 1 § första stycket RF.
Propositionen 2017/18:17 om Politisk information i skolan
ledde fram till tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § från den 1
januari 2018:

Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att
medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet
begränsas till samtliga de partier som är representerade i
antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner
eller i Europaparlamentet.

Justerandes signatur
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Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval
än som anges i första stycket, om urvalet sker på en annan
objektiv grund.
Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola
enligt första eller andra stycket behöver inte andra politiska
partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen
ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som
ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del
av information också från dessa andra politiska partier.
Förvaltningens syn på aktuellt läge
Med tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § har rektor idag ett gott
stöd i att hantera om, hur och när politiska partier ska bjudas in i
undervisningen. Om politiska partier bjuds in framgår det med
tydlighet att skolan ska göra ett objektivt urval av partier när de
bjuds in.
Skolverket har på sin webb även publicerat särskilda
förtydliganden, t.ex. av vad som gäller kring politisk information
i skolan och hur objektiva urval kan göras:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-iskolfragor/politisk-information-i-skolan

Förvaltningen menar att lagstiftningen efter tillägget av 1 kap 5
a § ger rektor ett tillfredsställande stöd och möjlighet att hantera
politisk information och partiers närvaro på skolorna i
Lindesbergs kommun.
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska få en redogörelse
för hur skolans arbete med värdegrund och demokratiuppdrag.
Denna redovisas i samband med nämndens kvalitetsdagar,
hösten 2022.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen.

Redogörelse för hur vuxenutbildningens arbete med värdegrund
och demokratiuppdrag redovisas till tillväxtnämnden i
september 2022 och tas med i förvaltningens återkommande
systematiska kvalitetsarbete för redovisning till nämnden.
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TN §45/22

Dnr: TN 2022/15

Tillägg i tillväxtnämndens delegationsordning
Beslut
Reviderad delegationsordning för tillväxtnämnden daterad den
25 april 2022 antas.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2022 att revidera
delegationsordning för kommunstyrelsen punkt 5.9
Personalärenden. Förändringen innebär att rätten att utse
förvaltningschef vid semester istället ska rapporteras till
respektive nämnd istället för kommunstyrelsen. Beslutet
innebär att respektive nämnd behöver uppdatera sin
delegationsordning.

Förslaget redovisas i bifogad delegationsordning, punkt 3.1, Rätt
att utse förvaltningschef vid semester.
Förslag till beslut
Reviderad delegationsordning för tillväxtnämnden daterad den
25 april 2022 antas.
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur
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TN §46/22

Dnr: TN 2022/24

Vinterspår 2.0 2022
Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
I mars 2022 genomfördes Lindesbergs kommuns årliga
kulturarrangemang Vinterspår. 2021 blev arrangemanget
inställt på grund av pandemin och årets upplaga innebar en del
förändringar.
Kultursekreterare Sara Sporre berättar om arrangemangets
bakgrund och syfte samt genomförande och uppföljning. Hon
informerar också om nyheter i 2022 års upplaga av Vinterspår.
Förslag till beslut
Nämnden tackar för informationen.
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TN §47/22

Dnr: TN 2022/27

Grundläggande granskning av styrelser och nämnder
2021
Beslut
Tillväxtnämnden beslutar
• Anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt och
överlämnar det till revisorerna i Lindesbergs kommun.
• Nämnde ser gärna att den årliga dialogen med revisionen
återupptas.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Lindesbergs kommun inkom den 14 april med
grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2021.

Revisorerna önskar separata svar från styrelsen och nämnderna
senast 22-08-31.
För att utveckla verksamheten lämnas följande
rekommendationer till nämnden:
•
•
•

Tillse att målen för verksamheten har tillhörande
ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga
mål, för att öka mätbarheten.
Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå
utvecklingsmålen.
Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå
budget i balans.

Förvaltningens yttrande
•

Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångsoch målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för att öka
mätbarheten.

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har under första kvartalet
2022 påbörjat ett utvecklings- och analysarbete där
tillväxtnämndens utvecklingsmål ligger till grund. För
förvaltningen är det viktigt att kunna säkerställa att arbete sker
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mot tillväxtnämndens mål, att det arbete som verksamheterna
bedriver går mot nämndens mål samt att nämnden ska kunna
följa utvecklingen mot måluppfyllelse. Indikatorer kommer att
presenteras i samband med delårsuppföljningen 2022.

Värt att tillägga är att tillväxtnämndens utvecklingsmål är av
övergripande karaktär, och i sig inte av karaktär att de någonsin
kommer kunna bedömas vara helt uppfyllda. Därav har
tillväxtförvaltningens ledningsgrupp, utifrån nämndens
prioriterade områden brutit ner målen till prioriterade områden
för att kunna säkerställa att en progression sker. Det är utifrån
dessa som indikatorer kommer att presenteras.
För de indikatorer som bedöms vara lämpliga för målvärden,
kan målvärde sättas. I övrigt tittar vi på trender över tid, där en
positiv trend bedöms bidra till att nämndens verksamhet går
mot att uppnå utvecklingsmål och god kvalitet.
•

Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå
utvecklingsmålen.

Tillväxtförvaltningen har eftersom tillväxtnämndens
utvecklingsmål är av väldigt bred karaktär, utifrån
tillväxtnämndens prioriterade utvecklingsområden
konkretiserat det arbete som kommer att ske för att uppnå
utvecklingsmålen. Följande åtgärder presenterades för
tillväxtnämnden vid nämndens sammanträde den 10 maj 2022, i
samband med lägesrapporten per sista april 2022:

Rusta individer att bli självförsörjande och skapa
förutsättningar för individer och företag att växa
Vi kommer att prioritera att arbeta med parallella processer för
att successivt ”flytta” individer mot självförsörjning och hitta fler
vägar till egen försörjning. Människor ska ha bättre
förutsättningar att kunna bli självförsörjande när de lämnar oss.
Detta görs vi genom samverkan med fler aktörer och
arbetsgivare, likaså samverkar vi för en långsiktig och hållbar
kompetensförsörjning – tillsammans.
Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas i
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delårsuppföljningen 2022.

Utifrån tillväxtnämndens verksamheter öka attraktiviteten
av Lindesbergs kommun
Merparten av tillväxtnämndens verksamheter bygger på
frivillighet och individens egen vilja att delta och konsumera.
Tillväxtnämndens verksamhetsområde är också till stor del det
som bidrar till att skapa mervärde för kommunens medborgare
och besökare, utöver kommunens kärnverksamheter såsom
skola och barnomsorg, vård och omsorg.

Under året kommer arbete ske med flera olika delar som
tillväxtförvaltningens ledningsgrupp tror bidrar till att öka
attraktiviteten av kommunen. Flertalet av dem återfinns i de
andra tre utvecklingsmålen och i arbetet med detta specifika
mål, kommer delar av de andra att återfinnas.
Utvecklingsindikatorer och utfall kommer att redovisas till
delårsuppföljningen 2022.

Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och
fritidsaktiviteter för fler barn och unga
För att kunna arbeta med en resursfördelning som når de barn
och unga som inte konsumerar våra tjänster och erbjudanden
idag, så kommer vi under året att göra en målgruppsanalys för
att se vilka barn och unga som vi inte når ut till idag, men som
skulle ha ett mervärde av att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.

Under året kommer arbete ske med en förändrad
bidragshantering att ske samt stöd till civilsamhället ses över för
att ekonomiskt bidrag ska kunna nå andra fritidsintressen än
enbart de som sysslar med idrott (dit den största
bidragssumman går idag).
En del i arbetet handlar om hur vi kan få fler/andra att vara med
i det som redan finns och den andra delen handlar om att se
över vad vi kan erbjuda de som vill vara med i någonting annat
än det som finns idag.
Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas till
delårsuppföljningen 2022.
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Verka för att tillgängliggöra och synliggöra
tillväxtnämndens verksamheter mer
Vår prioritering är att göra oss tillgängliga för att motverka
utanförskap och visa vilka möjligheter som finns i våra
verksamheter. Vi verkar för att människor ska vilja komma till
våra verksamheter och känna att det finns någonting för alla
bland det som erbjuds.

Under året är det prioriterat att stärka den digitala kompetensen
hos medarbetare och målgrupper. Det är en del i att säkerställa
att individer kan tillgodogöra sig det tillväxtnämnden erbjuder.
Utvecklingsindikatorer och utfall redovisas till
delårsuppföljningen 2022.

Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå
budget i balans.
Tillväxtförvaltningen har under de senaste åren aviserat om
negativa budgetavvikelser, det som effekt av minskat statsbidrag
från Migrationsverket. Berörd verksamhet av detta är ”Svenska
för invandrare”. Verksamhetens budgetavvikelse berör alltså
inte kostnadsramen utan endast intäkter. Då detta är något som
nämnden inte kan påverka inom berörd verksamhet (på grund
av att det inte finns en verklig/tillräcklig budget) tackades det
endast för informationen som sedan lämnades till
Kommunstyrelsen utan andra åtgärder. För att få en budget i
balans måste därav andra icke lagstyrda verksamheter slopas
som i sin tur kan leda till ökade kostnader. Då även för andra
förvaltningar som i sin tur redan innefattas av stora underskott.
Under tillväxtnämndens möte 10/5 2022 aviserade nämnden till
kommunstyrelsen att de ser en fortsatt svårighet till en budget i
balans på grund av det nämnda ovan.
Förslag till beslut

Tillväxtnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som
sitt och överlämnar det till revisorerna i Lindesbergs kommun.

Ledamöternas förslag till beslut
Magnus Storm (C) föreslår följande tilläggsförslag
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•

Nämnde ser gärna att den årliga dialogen med revisionen
återupptas.

Beslutsgång
Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan besluta enligt
liggande förslag med Magnus Storms tilläggsförslag och finner så
beslutat.
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Revisorerna i Lindesbergs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Tillväxtnämnden

2022-06-15
TN §48/22

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Tillväxtnämnden:

-Beslut om anställningar enligt
tillväxtnämndens delegationsordning 3.4 Dnr
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Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Tillväxtnämnden:

2022-05-20 Information om överenskommelse mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna om Ungdomsjobb
2022 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för
ungdomar) Dnr TN 2022/28
-Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 17 maj 2022 § 76 - Ekonomisk
uppföljning - mars 2022 Dnr KS 2022/69

-Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 17 maj 2022 § 91Sommarlovsaktiviteter Dnr TN 2022/20
-Årsredovisning för stiftelsen Frövifors
Pappersbruksmuseum 2021 Dnr

2022-03-18 Myndigheten för yrkeshögskolan Beslut
och Rapport efter kvalitetsgranskning dnr MYH
2021/5772 utbildningsnr YH01140 Dnr TN 2021/80
2022-05-24 Bilaga-C3-ÖverenskommelseUngdomsjobb-2022-Leveransansvariga.xlsx Dnr TN
2022/28

2022-05-30 Påskrivet avtal mellan arbetsförmedlingen
ochLindesbergs Kommun gällande ungdomsjobb 2022
Dnr TN 2022/28
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