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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-09-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-09-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset kl. 9:00-11:45 

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: 

John Omoomian (S), ersättare som ej tjänstgör 
Markus Lundin (KD), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör, 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg 
Sofie Sälle, ekonomienheten, §§ 44–45 
Zila Conejeros, enhetschef, § 46, §50 
Jonas Andersson, fritidskonsulent, §§ 47–48 
Kristina Öster, kulturchef, § 49 
Tobias Skogdalen, praktiksamordnare, § 50 
Kjell Jansson, fysisk planerare, § 51 
Anne Resare, näringslivsutvecklare, § 52 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
 

Utses att 
justera 

Fredrik Vessling (V) med Nafih Mawlod (S) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset den 21 september 2020 kl. 15.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
43 - 52 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Vessling 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§43/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§44/20 Uppföljning och analys juli 2020 Tillväxtförvaltningen 
  
§45/20 Information från tillväxtförvaltningen utifrån covid-19 
  
§46/20 Caféverksamhet på Masugnen från och med vårterminen 2021 
  
§47/20 Fördelning av bidrag till studieförbund 2020 
  
§48/20 Rapport om sommaraktiviteter och Linde Sports Camp för 

ungdomar 2020 
  
§49/20 Medborgarceremoni 2020 
  
§50/20 Redovisning ferie 2020 
  
§51/20 Förslag till avgränsning av detaljplan för rastplatsen 
  
§52/20 Handläggning av förfrågningar om etablering på rastplatsen 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) 
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-09-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §43/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att Pär-Ove Lindqvist (M), Inger Griberg 
(MP), Markus Lundin (KD) och John Omoomian (S) deltar på 
distans.  
 
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 Pär-Ove Lindqvist (M), Inger Griberg 
(MP), Markus Lundin (KD) och John Omoomian (S) deltar på 
distans.  
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §44/20   Dnr: KS 2020/73 
 
Uppföljning och analys juli 2020 Tillväxtförvaltningen 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger månads 
uppföljningen för juli 2020 till handlingarna. 

Tillväxtutskottet uppmanar tillväxtförvaltningen att arbeta för 
att hålla budget.  
 
Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning är det beslutat att det  
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, 
juli och augusti fr.om. 2020. Efter mars månad ska det ske en 
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som detta 
innebar, finns ingen prognos efter april månad.  

Det är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom 
exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m. på 
helåret.  Prognos och kommentarer till överskott och underskott 
kommer till delårsbokslutet per sista augusti 2020. Då kommer 
djupare analyser och uppföljning att göras samt en återkoppling 
på eventuella kostnader i samband med corona anpassningar. 
Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger månads 
uppföljningen för juli 2020 till handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppmanar förvaltningen att arbeta för att hålla budget. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om tillväxtutskottet kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 

Ordförande frågar om tillvästutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppmana 
tillväxtförvaltningen att arbeta för att hålla budget och finner att 
förslaget godkänns.  
_____ 
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TU §45/20   Dnr:  
 
Information från tillväxtförvaltningen utifrån covid-19 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningen redogör för en kort uppdatering om Covid-19, 
tillika coronaviruset.  
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  
_____ 
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TU §46/20   Dnr: KS 2019/138 
 
Caféverksamhet på Masugnen från och med 
vårterminen 2021 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att en privat aktör bedriver 
Caféverksamhet på Masugnen och utvärdering kommer att ske 
efter 12–18 månader. 
 
Ärendebeskrivning 

Under 2020 har Masugnen avvecklat den Caféverksamhet som 
funnits i egen regi på Masugnen, utifrån budgeteffektivisering i 
förvaltningen. Då vi har behov av Caféverksamhet för våra 
elever och deltagare på Masugnen, har vi tittat på fyra andra 
alternativa lösningar; 

1. Måltidsenheten i kommunen bedriver Café på Masugnen 
2. Daglig verksamhet i kommunen bedriver Café på 

Masugnen 
3. Arbetsmarknadsenheten i kommunen bedriver Café på 

Masugnen 
4. Privat aktör från näringslivet bedriver Café på Masugnen 

Måltidsenheten och daglig verksamhet har fått förfrågan och 
avböjt erbjudande om att bedriva caféverksamhet på Masugnen.  

Arbetsmarknadsenheten har undersökt förutsättningar för att 
bedriva Café och har under rådande läge inte ekonomiska eller 
tidsmässiga förutsättningar för att göra detta på ett 
tillfredsställande sätt. 

Anbudsförfrågan har gått ut till privata näringslivet och en 
leverantör har inkommit med svar, de önskar bedriva 
Caféverksamhet på Masugnen. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta  

• Privat aktör bedriver Caféverksamhet på Masugnen och 
utvärdering kommer att ske efter 12-18 månader. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) och Jonas Kleber (C) föreslår bifall till 
förslaget. 
_______ 

 
För åtgärd 
Zila Conejeros och Catrine Eriksson, Enhetschef och rektor, 
Tillväxtförvaltningen 
Arbetsmarknadsenheten 
Vuxenutbildningen Masugnen.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §47/20   Dnr: KS 2020/129 
 
Fördelning av bidrag till studieförbund 2020 
 
Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar 
• Att anta de nya villkoren för bidrag till studieförbund samt 

att de börjar gälla från fördelning av bidragen 2020. 
• Att fastställa bidragen totala storlek för 2020 till 

studieförbunden och EF-SISU Örebro län  
• Att fastställt bidrag fördelas utifrån ny fördelningsmall.  
 
Tillväxtutskottet beslutar frysa Ibn Rushd bidrag i avvaktan på 
en dialog med förbundet. 

 
Ärendebeskrivning 
Bilagt finns nya riktlinjer för fördelning av bidrag till 
studieförbunden. Tillvästutskottet gav i uppdrag att justera 
bidragsmodellen för bidrag till studieförbunden. De ska 
innehålla att studieförbund som inte har redovisad verksamhet i 
Lindesbergs kommun, senaste avslutat verksamhetsår, inte har 
rätt till generellt verksamhetsbidrag. I de nya och uppdaterade 
villkoren framgår att studieförbund som inte bedrivit 
verksamhet i kommunen senaste avslutade verksamhetsår inte 
är berättigade till något verksamhetsbidrag. 

Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län 
för 2019 var 600 000 kronor. Fördelningen är 525 000 kronor 
att fördela mellan studieförbunden och 75 000 kronor till RF-
SISU Örebro län. 

Den bifogade bidragsfördelningen till studieförbunden är 
baserad på de nya villkoren och utgår ifrån samma totalbelopp 
som 2019. 

Örebro läns Bildningsförbund har lämnat en skrivelse till 
Lindesbergs kommun där de önskar ett oförändrat bidrag, se 
bilaga. 

Frågan om bidragets totala storlek lämnas öppen till TU. 

Bifogat finns även verksamhetsberättelserna till 
studieförbunden 2019. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
• Att anta de nya villkoren för bidrag till studieförbund samt 

att de börjar gälla från fördelning av bidragen 2020. 
• Att fastställa bidragen totala storlek för 2020 till 

studieförbunden och EF-SISU Örebro län  
• Att fastställt bidrag fördelas utifrån ny fördelningsmall.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
fryser Ibn Rushd bidrag i avvaktan på en dialog med förbundet. 

Jari Mehtäläinen (SD), Nafih Mawlod (S) och Fredrik Vessling (V) 
föreslår bifall till tilläggsförslaget. 

 
Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om tillväxtutskottet kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 

Ordförande frågar om tillvästutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att frysa Ibn Rushd bidrag i 
avvaktan på en dialog med förbundet och finner att förslaget 
godkänns. 
_______ 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulenten 
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TU §48/20   Dnr: KS 2020/133 
 
Rapport om sommaraktiviteter och Linde Sports 
Camp för ungdomar 2020 
 
Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar godkänna rapporten och lägger den 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
De senaste 4 åren före 2020 fick Lindesbergs kommun ca 900 
000 kr per år i statligt bidrag för att genomföra kostnadsfria 
lovaktiviteter för barn och ungdomar som går i grundskolan. 
Inget sådant bidrag utgick för 2020 varpå Lindesbergs kommun 
beslutade att avsätta 1 miljon kronor till samma ändamål som de 
tidigare åren. 

Linde Sports Camp har genomförts de 7 senaste åren och är ett 
läger för barn 10–12 år. De har tidigare inte fått räknats in i 
sommarlovsaktiviteterna dels för att det redan genomförds 
innan möjligheten till det stiliga bidraget, dels för att det var en 
avgift för att delta. 
Sommarlovsaktiviteter 
Programmet som togs fram för sommarlovsaktiviteterna bestod 
till största delen av lägerverksamhet, både dag- och 
övernattningsläger. Syftet var bl.a. att ge deltagarna en möjlighet 
att lära känna varandra. Samtliga läger pågick minst 3 dagar. 

Totalt var det 462 anmälda, varav över 65% var flickor, till de 
ordinarie aktiviteterna på sommarlovsaktiviteterna. Det var en 
ganska proportionerlig spridning av deltagare från hela 
kommunen. Den enda avvikelsen var från norra kommundelen 
som var underrepresenterade. För att ge alla barn och 
ungdomar samma chanser att delta ordnades gratis transporter 
till och från aktiviteterna i så stor utsträckning som möjligt. 

På grund av coronapandemin fick 3 läger/aktiviteter ställas in. 

Nästan alla läger blev fullbokade. Därför anordnades 3 
extraläger som inte fanns med i det ursprungliga programmet. 

Se bilaga för att se läger/aktiviteter och hur många deltagare. 

Totalkostnaden uppgick till ca 900 000 kr. Fritidskonsulentens 
arbetstid oräknat. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-09-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Linde Sports Camp 
Linde Sports Camp är ett dagläger för barn 10–12 år där 
deltagarna under 3 dagar får prova på 10 olika idrotter. 
Genomfördes under 3 dagar sista veckan av sommarlovet. Totalt 
121 barn 10–12 år var anmälda, varav 59 pojkar och 62 flickor 
och 118 deltog. Avgiften var 300 kronor per deltagare. 

Nettokostnaden för Linde Sports Camp blev ca 80 000 kr vilket 
togs av ordinarie budget. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

_______ 
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TU §49/20   Dnr: KS 2020/187 
 
Medborgarceremoni 2020 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  
Ärendebeskrivning 

Den 1 april 2015 trädde en lagändring i kraft, Ett 
medborgarskap som grundas på samhörighet. Det innebär bland 
annat att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska 
medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 

I Lindesbergs kommun är det kulturenheten på 
tillväxtförvaltningen som ansvarar för att arrangera 
medborgarceremonin. Den brukar äga rum på Sveriges 
nationaldag. 2020 beslöts att ceremonin skulle flyttas fram till 
hösten med anledning av coronapandemin och utmaningen att 
ha säkra arrangemang enligt de föreskrifter och allmänna råd 
HSLF-FS 2020:12 som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. 
 
Situationen vad gäller Covid-19 har förbättrats i länet sedan 
våren 2020. Kunskaperna om coronaviruset har dessutom ökat. 
Bedömningen är att medborgarceremonin är av stor vikt och bör 
försöka genomföras, dessutom på ett sätt som stärker 
samhörigheten. Medborgarceremonin kommer därför att 
genomföras i oktober under speciella former. Arrangemanget 
kommer att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna 
råd och rekommendationer. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. Tillväxtutskottet tackar för informationen.  
 
_______ 
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TU §50/20   Dnr: KS 2020/18 
 
Redovisning ferie 2020 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av feriejobb 2020. 
Ärendebeskrivning 

262 ungdomar har sökt feriearbete. Efter avhopp så har bokning 
skett av 206 ungdomar. 12 stycken har inte fått plats. Arbetet 
har även omfattat särskilda skäl och det har erbjudits 27 platser 
till dessa. 12 olika föreningar erbjöd i år 146 platser, 60 platser 
erbjöds av kommunen. IM programmets elever utan fullständigt 
personnummer har även fått söka. 

Inför feriestart så har ordnades det med handledarutbildning, vi 
erbjud två tillfällen och riktade oss främst till arbetsplatser som 
inte tidigare varit med för att minska antal på träffen. Samtliga 
arbetsplatser fick informationen utskickad till sig i efterhand. 

Inga olyckor är inrapporterade under sommaren. 

Enkätutskick för utvärdering till arbetsplatser samt 
feriearbetare är ivägskickat. 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för redovisningen av feriejobb 2020. 
_______ 
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TU §51/20   Dnr: KS 2019/52 
 
Förslag till avgränsning av detaljplan för rastplatsen 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar återremittera ärendet till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för att 

• Ta fram en samordning av detaljplanerna för hela 
nordöstra kvadranten  

• Undersöka vilka åtgärder som behöver göras på 
Stafettgatan 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl på eventuellt ökade 
driftkostnader om planerna för truckstop på Stafettgatan 
ska kunna genomföras 

 
Ärendebeskrivning 

Tillväxtuskottet begärde utifrån rastplatsutredningen att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen återkom med förslag på 
avgränsning för rastplatsen. Avgränsningen presenteras enligt 
billaga. 
 
Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet godkänner avgränsningen och uppdrar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att framta en detaljplan för 
rastplatsen.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
återremitterar ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen för att  

• Ta fram en samordning av detaljplanerna för hela 
nordöstra kvadranten  

• Undersöka vilka åtgärder som behöver göras på 
Stafettgatan 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl på eventuellt ökade 
driftkostnader om planerna för truckstop på Stafettgatan 
ska kunna genomföras 

Pär-Ove Lindqvist föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) 
ändringsförslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) ändringsförslag om att återremittera ärendet 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för att  

• Ta fram en samordning av detaljplanerna för hela 
nordöstra kvadranten  

• Undersöka vilka åtgärder som behöver göras på 
Stafettgatan 

• Ta fram en ekonomisk kalkyl på eventuellt ökade 
driftkostnader om planerna för truckstop på Stafettgatan 
ska kunna genomföras, 

och finner att förslaget godkänns. 
_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Tillväxtförvaltningen 
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TU §52/20   Dnr: KS 2019/52 
 
Handläggning av förfrågningar om etablering på 
rastplatsen 
 
Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar anta handläggningsinstruktion, på 
kort sikt, för handläggning av förfrågningar om etablering på 
rastplatsen. 

Tillväxtutskottet beslutar ändra punkt tre, ingen avgift tas ut, i 
handläggningsinstruktionen till att hänvisa till de avgifter som 
finns beslutade i Taxa för upplåtelse av Torgplats eller offentlig 
plats i Lindesbergs kommun (AKK 2016/85).  
 
Ärendebeskrivning 

Den 7 april 2020 godkände Tillväxtutskottet 
”Rastplatsutredning Lindesbergs tätort”. 

I samband med utskottets sammanträde beslutades också att 
förvaltningen skulle ta fram riktlinjer för hantering av 
verksamheter och förfrågningar vid den befintliga rastplatsen. 
Riktlinjerna skulle utgå från de ställningstaganden som gjorts i 
rastplatsutredningen. Arbetet har därefter utmynnat i 
föreliggande förslag till handläggningsinstruktion. 

Rastplatsutredningen innebär åtgärder på kort och lång sikt och 
föreslagen handläggningsinstruktion är en av de kortsiktiga 
åtgärder som föreslås, i väntan på att rastplatsen kan 
detaljplaneläggas. 

Syftet med handläggningsinstruktionen är att säkerställa ett 
ordnat och attraktivt intryck av rastplatsen, vilken är viktigt då 
den är en del av entrén till staden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

• att anta handläggningsinstruktion, på kort sikt, för 
handläggning av förfrågningar om etablering på 
rastplatsen 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att punkt tre, ingen 
avgift tas ut, i handläggningsinstruktionen ändras till att hänvisa 
till de avgifter som finns beslutade i Taxa för upplåtelse av 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-09-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Torgplats eller offentlig plats i Lindesbergs kommun (AKK 
2016/85). 
Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om tillväxtutskottet kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) ändringsförslag om att ändra punkt tre, ingen 
avgift tas ut, i handläggningsinstruktionen till att hänvisa till de 
avgifter som finns beslutade i Taxa för upplåtelse av Torgplats 
eller offentlig plats i Lindesbergs kommun (AKK 2016/85). 
_______ 
 
För kännedom: 
Näringslivsutvecklare 
Förvaltningschef 
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