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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-09-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-12:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Fredrik Rosenbecker (SD) ersätter Rickard Jirvelius (SD) 
 

Övriga deltagare: Kristine Andersson (S) 
Inger Griberg (MP) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Zila Conejeros, enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Kristina Öster, enhetschef, kultur och fritidsenheten 
Jonas Andersson, fritidskonsulent 
Rouzbeh Isa, sekreterare 
Claudia Åhlgren, kommunal 

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) med Nafih Mawlod (S) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 13 september 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
50 - 56 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§50/22 Ny turismutvecklare och sommarsäsongen 2022 Information 

från verksamheten 2022 
  
§51/22 Processen med föreningar som använder lokaler i Sandströms 

Information från verksamheten 2022 
  
§52/22 Information om genomströmning inom sfi 
  
§53/22 Information om kulturmiljöprogram 
  
§54/22 Aktivitetsbidrag för föreningar våren 2022 
  
§55/22 Delegationsärenden 
  
§56/22 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §50/22   Dnr: TN 2022/29 
 
Ny turismutvecklare och sommarsäsongen 2022 
Information från verksamheten 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid tillväxtnämndens sammanträde den 15 juni 2022 informerar 
förvaltningen om sommarsäsongen 2022 då det gäller 
turistverksamheten.  
 
Linda Grönkvist som är ny turismutvecklare presenterar sig och 
berättar om sitt uppdrag.  

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §51/22   Dnr: TN 2022/29 
 
Processen med föreningar som använder lokaler i 
Sandströms Information från verksamheten 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtnämnden har efterfrågat information från 
tillväxtförvaltningen om processen med de föreningar som 
använder lokaler i fastigheten Sandströms. 
 
I den här frågan arbetar förvaltningen med information och 
dialog. Information har lämnats till alla föreningar vid ett tillfälle 
och förvaltningen har en pågående dialog med varje förening. 
Föreningarna har lämnat in beskrivningar av sina framtida 
behov till förvaltningen och förvaltningen stödjer föreningarna i 
sökandet efter nya lämpliga lokaler. Lokaler för verksamhet 
prioriteras framför plats för arkivering. 
I juni 2022 har ännu ingen förening flyttat från Sandströms till 
nya lokaler. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §52/22   Dnr: TN 2022/29 
 
Information om genomströmning inom sfi 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtnämnden har efterfrågat information från 
tillväxtförvaltningen gällande bland annat snittid för elever 
inom sfi. 
 
Vid tillväxtnämndens sammanträde den 15 juni 2022 informerar 
förvaltningen om genomströmningen inom sfi och olika faktorer 
som kan påverka. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §53/22   Dnr: TN 2021/3 
 
Information om kulturmiljöprogram 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtnämnden beslutade den 11 maj 2021 att uppdra till 
förvaltningschefen att ta fram ett kulturmiljöprogram för 
Lindesbergs kommun. Syftet med ett kulturmiljöprogram är att 
samlat identifiera och beskriva kommunens kulturmiljöer, där 
programmet kan fungera dels som ett konkret redskap i den 
enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande 
visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska 
berättelser. Det anger även en riktning vad gäller tillvaratagande 
och utveckling av de utpekade miljöerna. 

Vid tillväxtnämndens sammanträde informeras tillväxtnämnden 
och processen som har skett sedan nämndens beslut i maj 2021. 
En arbetsgrupp har arbetat löpande med bland annat 
projektansökan till Länsstyrelsen, men också påbörjat 
inventeringsarbete och underlag för upphandling av 
kulturmiljöinventeringen. 

Länsstyrelsen meddelade den 19 maj 2022 att de lämnar bidrag 
till framtagande av kulturmiljöprogram för Lindesbergs 
kommun med 50 % av de bidragsgrundande kostnaderna, dock 
högst 300 000 kronor med utbetalning under 2022. Dessa medel 
kommer främst användas till kulturmiljöinventering där 
byggnadsantikvarisk kompetens kommer att upphandlas, men 
även till viss del för medborgar- och politikerdialoger. På grund 
av att Länsstyrelsens beslut om medfinansiering kom senare än 
aviserat, kan tidsplanen för antagandet av 
kulturmiljöprogrammet komma att behöva förskjutas, beroende 
på tidsplanen för kulturmiljöinventeringen. Tillväxtnämnden 
kommer löpande att informeras om den fortsatta processen 
framåt. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §54/22   Dnr: TN 2022/45 
 
Aktivitetsbidrag för föreningar våren 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar: 

• Fastställa aktivitetsbidragen för våren 2022 enligt bifogat 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Totalt har 22 st föreningar sökt aktivitetsbidrag för våren 2022 
(0101-0630) som delar på totalt 527 016 kr. 
 
Storleken på bidrag till varje förening baseras på antalet 
sammankomster och deltagartillfällen för barn och ungdomar i 
åldern 3-20 är. Bidrag ges per sammankomst med 10 kr och per 
deltagartillfälle med 22 kr. 
 
Aktivitetsbidrag tas av de inkomster som kommunen får in av 
uthyrning av främst idrottslokaler. 
 
Bifogad finns en sammanställning på alla föreningar som 
erhåller aktivitetsbidrag för våren 2022. Det är enligt den 
redovisning som föreningarna gjort i Rbok. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Fastställa aktivitetsbidragen för våren 2022 enligt bifogat 
förslag. 

 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent 
För kännedom: 
Föreningar som beviljas aktivitetsbidrag. 
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 2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §55/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2022-06-14 Beslut enligt punkt 1.1 i tillväxtnämndens 
delegationsordning om utlämnande av allmänna 
handlingar Dnr TN 2022/31 

  

 
 
-- Avtal mellan off2off och Lindesbergs 
kommun gällande återbruksverksamhet Dnr TN 
2022/32 

  

 
-- Avtal mellan Lindesbergsbostäder AB och 
Lindesbergs kommun gällande lokalvård Dnr TN 
2022/32 

  

 
 
2022-09-08 Anställningsärenden tillväxtnämnden 22-
01-01 - 22-08-31 Dnr TN 2022/44 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §56/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2022-07-05 Beslutsmeddelande - Inköp av litteratur till 
folk- och skolbibliotek, fördelning av medel 2022 Dnr  

  

 
2022-06-27 SN 2021/114-7 - Protokollsutdrag från 
Socialnämndens sammanträde den 16 juni 2022 § 73 - 
Dialog med civilsamhället - främja äldres hälsa och 
motverka ensamhet - delges för åtgärd respektive FK till 
chef TV och kultur och fritid Dnr  

  

 
 
-- Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2022 - 
Mål- och budget 2022: Ombudgetering från 
kommunstyrelsen till tillväxtnämnden gällande 
marknadsföring Dnr  

  

 
-- Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2022, KF 
§70/22 - Arvodesbestämmelser Dnr  

  

 
-- Protokoll Tursam 5 maj 2022 Dnr    

 
-- Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2022 - 
Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 
Dnr TN 2021/66 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 juni 2022 § 107 - Lägesrapport 
april 2022, kommunstyrelsen Dnr TN 2022/19 

  

 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 juni 2022 § 108 - 
Sommarlovsaktiviteter 2022 Dnr TN 2022/20 

  

 
2022-06-14 Information om kontaktuppgifter för 
anvisningar av personer med uppehållstillstånd med 
tillfälligt skydd Dnr  

  

 
 
-- Uppsägning av avtal för app Upplev 
Lindesberg Appsales AB, offert ID 614 Dnr TN 2022/32 

  

 
2022-06-29 Beslut om godkännande av slutrapport 
med återbetalningskrav gällande ansökan om § 37-
medel naturteamet Dnr TN 2022/34 
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