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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-10-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-12 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

kl. 09:00-15:00 

Beslutande: Magnus Storm (C), Ordförande § 61–72 
Sofie Krantz (S), Vice ordförande § 61–72 
Nafih Mawlod (S) § 61–72 
Hans Finckh (V) § 61–69, 71–72 
Jan Hansson (M) § 61–72 
Conny Ärlerud (M) § 61–72 
Jari Mehtäläinen (SD) § 61–72 
Rickard Jirvelius (SD) § 61–72 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jonas Kleber (C) ersätter Josefine Hellström (S) § 61–72 

Övriga deltagare: Markus Lundin (KD) § 61–72 
Inger Griberg (MP) § 61–72 
Fredrik Rosenbecker (SD) § 61–72 
Magnus Sjöberg, Förvaltningschef tillväxtförvaltningen § 61–72 
Helena Randefelt, Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen § 61–72 
Kristina Öster Kultur/Fritidschef, tillväxtförvaltningen § 61–72 
Zila Conejeros, Enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Catrine Eriksson Pernros, Rektor vuxenutbildning § 61–64 
Lena Varvne, Rektor SFI och utvecklingsledare § 61–64 
Johanna Stunz, Enhetschef ekonomigruppen, socialförvaltningen § 
65 
Rouzbeh Isa, Sekreterare § 61–72 

Utses att justera Jari Mehtäläinen (SD) med Conny Ärlerud (M) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten 18 oktober 2021 kl. 13:30 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
61 - 72 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§61/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§62/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§63/21 Delårsrapport för tillväxtnämnden 2021 
  
§64/21 Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för breddad 

rekrytering 
  
§65/21 Information om tillväxtförvaltningens arbete med målgruppen 

försörjningsstödstagare 
  
§66/21 Svar på KF § 79 Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun 

behöver aktivt ta ansvar för de utrotningshotade insekterna 
  
§67/21 Rapport om sommarlovsaktiviteter 2021 
  
§68/21 Tillväxtförvaltningens arbete med föreningslivet 
  
§69/21 Driftsbidrag för IFK Lindesberg 
  
§70/21 Information om Demokratidagen 2021 
  
§71/21 Uppföljning av internkontroll 2021 för tillväxtnämnden 
  
§72/21 Delegationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§61/21   Dnr:  
 
Godkänna 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 
 

 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§62/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för frågan. 

Ärendebeskrivning 
 
Nafi Mawlod (S) frågar om bibliotekens öppettider. 
 
Markus Lundin (KD) frågar om skatebordlokal. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) informerar om att industritekniska 
programmet på Lindeskolan läggs ner och att en eftergymnasial 
utbildning kan behövas. Frågar om förvaltningen kan 
undersöker möjligheter till att möta upp kompetensbehovet som 
kan komma att uppstå för att bemöta arbetsgivarnas behov. 
 
Inger Griberg (MP) frågar om ljussättning vid södra infarten till 
Lindesbergs kommunen. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för frågan 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§63/21   Dnr: TN 2021/63 
 
Delårsrapport för tillväxtnämnden 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som 
tillväxtutskottet har beslutat om, som redovisas i 
delårsrapporten. Förvaltningen har gjort en lägesbedömning 
utifrån de förutsättningar och framtidsutmaningar som finns. 
Covid-19 pandemin har påverkan på förvaltningens olika 
verksamheter på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser 
olika ut för respektive enhet. 

Tillväxtnämnden redovisar under perioden januari till augusti 
2021 en avvikelse på -1,2 mnkr. Helårsprognosen är -2,3 mnkr. 

Förslag till beslut 
 
Tillväxtnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 
perioden januari-augusti 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 

 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §64/21   Dnr: TN 2021/10 
 
Justering av tidigare beslut TN § 42 - Modell för 
breddad rekrytering 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

• Komplettera Resursjobben med koncept för ”breddad 
rekrytering”  

• Tilldela tillväxtförvaltningen uppdraget att utarbeta, 
genomföra och följa upp koncept inom ramen för 
”breddad rekrytering”  

• Kommunstyrelsen avsätter 1 mnkr 2022 och 1 mnkr 
2023 av kommunstyrelsen avsatta medel för projekt för 
konceptet breddad rekrytering. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår ett antal enklare arbetsuppgifter inom de 
kommunala verksamheterna som kan vara grunduppdrag för 
målgrupperna för breddad rekrytering.  
Att investera i målgrupperna innebär att vi arbetar aktivt med 
socialt och ekonomiskt hållbart arbete inom den kommunala 
organisationen. Att bereda en arbetsplats för dessa målgrupper 
kan även leda till att kommunen blir än mer attraktiv som 
arbetsgivare, får friskare medarbetare och ökar kvalitén i 
grunduppdragen i verksamheterna. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen besluta: 

• Komplettera Resursjobben med koncept för ”breddad 
rekrytering”  

• Tilldela tillväxtförvaltningen uppdraget att utarbeta, 
genomföra och följa upp koncept inom ramen för 
”breddad rekrytering”  

• Kommunstyrelsen avsätter 1 mnkr 2022 och 1 mnkr 
2023 av kommunstyrelsen avsatta medel för projekt för 
konceptet breddad rekrytering. 

 
 

 
För åtgärd: 
Arbetsmarknadsenheten  
Försörjningsstöd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§65/21   Dnr: TN 2021/64 
 
Information om tillväxtförvaltningens arbete med 
målgruppen försörjningsstödstagare 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd presenterar hur 
arbetet med försörjningsstödstagare ser ut och vilka insatser 
som görs i nuläget. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 

 
 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§66/21   Dnr: TN 2021/50 
 
Svar på KF § 79 Medborgarförslag om att 
Lindesbergs kommun behöver aktivt ta ansvar för de 
utrotningshotade insekterna 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beviljar medborgarförslag om att bygga 
insekthotell för humlor och bin. 

Ärendebeskrivning 
Medborgare har inkommit med ett förslag om att Lindesbergs 
kommun ska bygga insektshotell för humlor och bin, i syfte att ta 
ansvar för utrotningshotade insekter. Kommunfullmäktige har 
överlämnat till tillväxtnämnden att besluta i ärendet. 
Arbetsmarknadsenheten har möjligheter att åta sig uppdraget 
att i samarbete med kultur- och fritidsenheten tillverka ett antal 
insektshotell under 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta om att bevilja 
medborgarförslag om att bygga insekthotell för humlor och bin 
 

 
 
För åtgärd: 
Arbetsmarknadsenheten 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§67/21   Dnr: TN 2021/54 
 
Rapport om sommarlovsaktiviteter 2021 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden Godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Staten gav samtliga kommuner i Sverige bidrag på totalt 300 
miljoner kronor för att ha gratis sommarlovsaktiviteter för alla 
grundskoleelever. Lindesbergs kommun fick ca 950 000 kr. 
 
Huvudsyftet var att skapa möte mellan barn ch ungdomar över 
sociala, kulturella och geografiska gränser. 
 
I Lindesbergs kommun satsade vi på olika lägerverksamhet, 
både dag- och övernatningsläger. Det för att ge deltagarna en 
möjlighet att lära känna varandra. Vi hade en bra spridning av 
deltagare från hela kommunen. För att möjliggöra deltagande 
från hela kommunen utgick gratis transporter till ett flertal av 
lägren. Alla läger krävde föranmälan som togs in centralt för alla 
läger. Det fanns också aktiviteter som inte krävde föranmälan så 
som bio och skapande verksamhet. 
 
Totalt deltog 1 143 barn och ungdomar. Fördelningen var ca 
40% pojkar och 60% flickor. 
 
Se bilaga för alla aktiviteter med antal deltagare per läger. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Godkänna rapporten. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§68/21   Dnr: TN 2021/48 
 
Tillväxtförvaltningens arbete med föreningslivet 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
De två största områdena där förvaltningen arbetar med 
föreningarna är bidragsgivning inkluderat villkor för de olika 
bidragsformerna samt uthyrning av befintliga lokaler och 
anläggningar samt tillkomsten av nya anläggningar. 
 
Lindesbergs kommun ger föreningslivet olika bidrag utifrån 
fastställda villkor och bidragsformer. Föreningarna måste 
uppfylla vissa villkor för att vara berättigad till bidrag. Se bilaga 
för att se de olika bidragsformerna och särskilda villkor. 
 
Den mest vanliga kontakten är att hyra ut kommunens befintliga 
lokalbestånd till föreningslivet. De består främst av idrottshallar 
och gymnastiksalar kopplade till kommunens skolor. Det 
innebär att de flest idrottslokaler används av fler än en brukare. 
Det finns fastställda regler för uthyrning.  Se bilaga Villkor och 
taxor för idrottslokaler. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tacka för informationen.   
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§69/21   Dnr: TN 2021/53 
 
Driftsbidrag för IFK Lindesberg 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden beslutar 

• Driftsbidrag till IFK Lindesberg behandlas som normal 
ansökan om driftbidrag. 

• 200 000 kr som tidigare tillfallit IFK Lindesberg årligen 
genom avtal förs över till den allmänna potten för 
driftsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Lindesberg Kommun har haft avtal med IFK Lindesberg som 
avsåg driftsbidrag till Fotbollshallen vid Fritidsbyn. Avtalet 
gällde 2011–2020 och omfattade 200 000 kr per år i driftsbidrag 
till fotbollshallen. 
 
Sedan avtalet gick ut fick IFK Lindesberg även för 2021 200 000 
kr i driftsbidrag i väntan på att frågan om nytt avtal skulle tas 
upp. 
 
Det finns ingen orsak varför IFK Lindesberg ska ha ett fastställt 
driftsbidrag utan de kan årligen söka driftsbidrag på samma 
villkor som alla andra föreningar. De 200 000 kr som 
garanterats IFK Lindesberg överförs till potten för driftsbidrag. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Driftsbidrag till IFK Lindesberg behandlas som normal 
ansökan om driftbidrag. 

• 200 000 kr som tidigare tillfallit IFK Lindesberg årligen 
genom avtal förs över till den allmänna potten för 
driftsbidrag. 

 
 

 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent meddelar beslut till IFK Lindesberg. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§70/21   Dnr: TN 2021/70 
 
Information om Demokratidagen 2021 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
 
Tillväxtnämnden utser Conny Ärlerud (M) att företräda 
oppositionen vid demokratidag för ungdomar 26–27 oktober 
2021. 

Ärendebeskrivning 

Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av 
kommunfullmäktige 2016 där det föreslogs att en årlig 
demokratidag införs. Vid dagen ska politiker och representanter 
för kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för 
diskussion om gemensamma frågeställningar 

Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till 
ungas synpunkter inom olika områden och möjliggöra för 
ungdomar att påverka i olika frågor. Det ska även öka deras 
kunskaper av hur de kan föra fram sina åsikter i kommunen. Det 
som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de 
kommunala besluten och möjliggöra för kommunen att på ett 
(av flera) systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.  

Målgruppen för demokratidagen är unga 13–25 år som är 
boende eller studerande i Lindesbergs kommun, samt 
förtroendevalda och representanter från kommunens 
verksamheter. 

Deltagande på Demokratidagen ska vara en (1) representant 
från varje parti i kommunfullmäktige, presidiet för 
kommunfullmäktige, oppositionsråd, ordförande och en (1) 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

företrädare för opposition i barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt tillväxtutskottet i kommunen.  

Politikernas roll under dagen är att företrädda kommunen som 
helhet, lyssna aktivt och ta med ungdomarnas tankar, 
synpunkter och åsikter tillbaka till sina organisationer och 
politiska organ för att kunna användas som underlag i deras 
fortsatta politiska arbete.  

I år sker demokratidagen uppdelat utifrån ålder den 26-27 
oktober, i digitalt format. 

Förslag till beslut 
 
Tillväxtnämnden tackar för informationen. 
 
Tillväxtnämnden utser xx att företräda oppositionen vid 
demokratidag för ungdomar 26–27 oktober 2021. 
 

 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen  

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (16) 
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Tillväxtnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§71/21   Dnr: TN 2021/62 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 för 
tillväxtnämnden 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2021 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningen har i samband med delårsuppföljningen 
gjort en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2021. 
 
Inför 2021 identifierades 4 större risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i tillväxtnämndens grunduppdrag. 3 av dessa 
har följts upp till delåret och den 4:e följs upp på helårsbasis. 
 

Förslag till beslut 
 
Tillväxtnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2021 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 

 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §72/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2021-10-04 Beställning steg 2 Masugnens lokaler 
långsiktigt behov av flyglar arbetsrum Herrgården städ 
serviceteam WC Teknikcollege FALAB Dnr TN 2021/46 
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