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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-12-01 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, 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: 

Magnus Sjöberg, förvaltningschef 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Kristina Öster, kulturchef, § 63 
Jonas Andersson, fritidskonsulent, §§ 64–67 
Mark- och exploateringsingenjören, § 67 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare, § 68 
Mia Lundqvist, LEADER Mälardalen, § 68 
Joacim Hermansson (S), ej tjänstgörande ersättare 
John Omoomian (S), ej tjänstgörande ersättare 
Markus Lundin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Kleber som ersättare  
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten måndag den 7 december kl. 15.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
62 - 69 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist §§ 62, 64–67, Jonas Kleber, §§ 63, 68–69 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§62/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§63/20 Information om anpassning av verksamhet utifrån 

ramminskning 
  
§64/20 Bidrag till studieförbundet Ibn Rushd för 2020 
  
§65/20 Omfördelning av studieförbundens medel för 2020 till 2021 

eftersom ordinarie verksamhet inte har kunnat bedrivas på 
grund av coronapandemin 

  
§66/20 Kommunalt driftsbidrag till IFK Lindesberg för fotbollshallen 
  
§67/20 Försäljning av fastigheten Västantorp 1:12 vid Munkhyttans 

skjutbana i Lindesberg 
  
§68/20 Finansiering LEADER Mälardalen samt information nästa 

programperiod 
  
§69/20 Meddelanden 
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TU §62/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

 
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 Nafih Mawlod (S), Joacim 
Hermansson (S), John Omoomian (S) Jonas Kleber (C), Fredrik 
Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M), Markus 
Lundin (KD), Inger Griberg (MP) och Jari Mehtäläinen (SD) 
deltar på distans. 

Ordförande godkänner att Nafih Mawlod (S), Joacim 
Hermansson (S), John Omoomian (S) Jonas Kleber (C), Fredrik 
Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M), Markus 
Lundin (KD), Inger Griberg (MP) och Jari Mehtäläinen (SD) 
deltar på distans. 
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TU §63/20   Dnr: KS 2020/280 
 
Information om anpassning av verksamhet utifrån 
ramminskning 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2020 om 
ramminskning för kulturenheten med 1 mnkr i minskade 
personalresurser, 2,0 tjänster.  

Åtgärden är att göra en organisationsförändring vilket innebär 
minskad personalresurs inom biblioteksverksamheten 
(biblioteken i Lindesberg, Fellingsbro, Frövi och Storå samt 
biblioteksbussen). Åtgärden läggs på gruppen 
administratörer/filialföreståndare eftersom detta medför minst 
påverkan på verksamhetens kvalitet och framtida möjligheter 
att uppfylla uppdraget och fullfölja bibliotekslagen 
Kulturenheten har verkställt ramminskning enligt beslut vilket 
innebär en anpassning av verksamheten.  De medarbetare som 
sagts upp har långa uppsägningstider. Detta innebär att 
konsekvenserna av ramminskningen blir synliga först under 
2021. 

Enligt framtagen risk- och konsekvensanalys som redovisades 
för tillväxtutskottet den 10 mars framkom det bland annat att 
det blir en utmaning att erbjuda, bemanna och hålla god kvalitet 
i bred verksamhet med fyra bibliotek och en biblioteksbuss. Det 
har framgått av tillväxtutskottet att samtliga biblioteksenheter 
ska fortsatt finnas kvar. Ramminskningen innebär att 
bibliotekspersonalen minskas med nästan 20 %. Biblioteken har 
enligt bibliotekslagen många uppdrag och i en situation där 
personalen minskar med en femtedel samtidigt som samtliga 
enheter ska finnas kvar innebär det att verksamheten behöver 
förändras. 

Bibliotekens öppettider kommer därför att minska under 2021. 
Huvudbiblioteket kommer att ha öppet med personal fyra 
vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att 
ha öppet med personal en dag per vecka.  
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Förslag till beslut 

Tillväxtförvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

• Tillväxtutskottet tackar för informationen.  
_____ 
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TU §64/20   Dnr: KS 2020/129 
 
Bidrag till studieförbundet Ibn Rushd för 2020 
 
Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar bevilja Ibn Rushd bidrag till 
studieförbund på 9 882 kr för 2020. 

Tillväxtutskottet beslutar att tillväxtnämnden under 2021 ska ha 
en fördjupad dialog med Ibn Rushd om deras verksamhet och 
samverkan.  

Ärendebeskrivning 
Tillväxtutskottet beslutade 2020-09-15 att innan bidrag till 
studieförbundet Ibn Rushd träffa representant från 
studieförbundet för samtal om deras verksamhet i Lindesbergs 
kommun. 2020-10-14 träffade Jonas Kleber, Pär-Ove Lindqvist, 
Magnus Sjöberg och Jonas Andersson, Delal Sindy, Distriktschef 
Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Mitt. Där bland annat Delal 
beskrev studieförbundets verksamhet och vilka föreningar som 
de har samverkan med i Lindesbergs kommun. Vidare kommer 
Ibn Rushd att utbilda samverkansföreningarna i 
föreningskunskap. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

• Bevilja Ibn Rushd bidrag till studieförbund på 9 882 kr 
för 2020. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtnämnden under 2021 ska 
ha en fördjupad dialog med Ibn Rushd om deras verksamhet och 
samverkan.  

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag på förvaltningens förslag.  

Jonas Kleber (C), Nafih Mawlod (S), Pär-Ove Lindqvist (M) 
föreslår bifall till förslag till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar först om tillväxtutskottet 
kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande frågar därefter om tillväxtutskottet kan besluta 
enligt Irja Gustafssons (S) tilläggsförslag om att tillväxtnämnden 
under 2021 ska ha en fördjupad dialog med Ibn Rushd om deras 
verksamhet och samverkan och finner att förslaget godkänns. 

Ordförande Irja Gustafsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut: bifall till förvaltningens förslag med Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag och avslag. 

Ordförande Irja Gustafsson (S) ställer Jari Mehtäläinens (SD) 
förslag om avslag mot förvaltningens förslag med Irja 
Gustafssons (S) tilläggsförslag och finner att tillväxtutskottet 
beslutat enligt förvaltningens förslag med Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD) reserverar sig mot beslutet.  

_______ 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulenten 
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TU §65/20   Dnr: KS 2020/230 
 
Omfördelning av studieförbundens medel för 2020 till 
2021 eftersom ordinarie verksamhet inte har kunnat 
bedrivas på grund av coronapandemin 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att Lindesbergs kommun lämnar 
oförändrat bidrag till studieförbunden på totalt 525 000 kr för 
2021 med samma fördelning som 2020 med tillägget att 
tillväxtnämnden under 2021 ska ha en fördjupad dialog med Ibn 
Rushd om deras verksamhet och samverkan och därefter fatta 
beslut om Ibn Rushd ska få bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns Bildningsförbund inkom med en skrivelse under 
senvåren 2020 med en begäran till Lindesbergs kommun om att 
bidragen till studieförbunden skulle vara oförändrad 2021 och 
inte baseras på verksamhet genomförd 2020. Detta på grund av 
konsekvenserna som Covid-19 medfört under 2020.  

Bidraget till studieförbunden 2020 var totalt 525 000 kr. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

• Lindesbergs kommun lämnar oförändrat bidrag till 
studieförbunden på totalt 525 000 kr för 2021 med 
samma fördelning som 2020. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtnämnden under 2021 ska 
ha en fördjupad dialog med Ibn Rushd om deras verksamhet och 
samverkan och därefter fatta beslut om Ibn Rushd ska få bidrag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafssons (S) tilläggsförslag om att tillväxtnämnden under 
2021 ska ha en fördjupad dialog med Ibn Rushd om deras 
verksamhet och samverkan och därefter fatta beslut om Ibn 
Rushd ska få bidrag, och finner att förslaget godkänns. 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-12-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 
För åtgärd: 
Fritidskonsulenten 
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TU §66/20   Dnr: KS 2020/288 
 
Kommunalt driftsbidrag till IFK Lindesberg för 
fotbollshallen 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att ge ett oförändrat driftsbidrag på 
200 000 kr för 2021 och att frågan om framtida driftsbidrag till 
IFK Lindesberg för fotbollshallen utreds av den nya 
tillväxtnämnden under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Lindesberg kommun och IFK Lindesberg har haft en tioårig 
överenskommelse med IFK Lindesberg om att föreningen får 
200 000 kr per år per år i kommunalt driftsbidrag. 
Överenskommelsen gällde från 2011 till 2020. Bidraget har 
tagits från ordinarie budget för driftsbidrag till föreningar. Se 
bilaga för överenskommelsen. 

Nu när överenskommelsen gått ut önskar IFK Lindesberg ett 
nytt avtal om permanent driftsbidrag på tio nya år. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

• ge ett oförändrat driftsbidrag på 200 000 kr för 2021 och 
att frågan om framtida driftsbidrag till IFK Lindesberg för 
fotbollshallen utreds av den nya tillväxtnämnden under 
2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nafih Mawlod (S), Jonas Kleber (C), Pär-Ove Lindqvist (M) och 
Fredrik Vessling (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag.   
_____ 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent 
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TU §67/20   Dnr: KS 2020/289 
 
Försäljning av fastigheten Västantorp 1:12 vid 
Munkhyttans skjutbana i Lindesberg 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet beslutar påbörja samtal med berörda 
föreningar verksamma på skjutbanorna i Munkhyttan med 
avsikt att sälja fastigheten Västantorp 1:12 för en summa som 
fastställs av utskottet för stöd och strategi. 

Ärendebeskrivning 

Skjutbanorna i Munkhyttan har funnits där en längre tid. Det är 
fyra olika skjutbanor, långskyttebana, jägarbana, 
pistolskuttebana och hagelskytte. Det är ett flertal föreningar 
verksamma på Munkhyttan samt privatpersoner, Polisen, 
Hemvärnet med flera. Det är emellertid bara tre huvudmän 
(Föreningar) som omfattas av ett eventuellt köp. Det är 
Lindesbergs Skytteförening, Lindesberg/Frövi 
Pistolskytteförening och Bergslagens Jägargille. Den sistnämnda 
består av några föreningar bland annat Gyttorp HSK. 
Föreningarna äger idag ett antal byggnader och 
markanläggningar som är uppförda på fastigheten.  

Samtal har förts med företrädare för föreningarna och de är inte 
främmande för att köpa fastigheten. 

Sedan 2018 äges fastigheten av Lindesberg kommun som 
förvärvade den av FALAB i utbyte mot industrimark. FALAB 
avverkade all skog på fastigheten innan den överläts till 
kommunen. Det medförde bland annat att ljudnivån ökade från 
verksamhet på fastigheten. 

På fastigheten finns även en byggnad som kommunen äger och 
driften och underhåll sköts av SBB. Det är gamla byggbaracker 
som enligt SBB inte har ett större marknadsvärde. 

Fastigheten går inte att använda till annat än som skjutbanor. 

Verksamheten på fastigheten vållar kommunen bekymmer. Det 
har varit miljösanering och just nu är verksamheten på 
fastigheten föremål för en anmälan om buller. I båda fallen är 
kommunen ansvarig som fastighetsägare. 

För att slippa framtida ansvar för fastigheten bör kommunen 
sälja den till de som också bedriver verksamheten där. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

• påbörja samtal med berörda föreningar verksamma på 
skjutbanorna i Munkhyttan med avsikt att sälja 
fastigheten Västantorp 1:12 för en symbolisk summa som 
fastställs av utskottet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Irja Gustafsson (S) föreslår att beslutet ändras till att 
tillväxtutskottet beslutar påbörja samtal med berörda 
föreningar verksamma på skjutbanorna i Munkhyttan med 
avsikt att sälja fastigheten Västantorp 1:12 för en summa som 
fastställs av utskottet för stöd och strategi.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafssons (S) ändringsförslag om att beslutet ändras till att 
tillväxtutskottet beslutar påbörja samtal med berörda 
föreningar verksamma på skjutbanorna i Munkhyttan med 
avsikt att sälja fastigheten Västantorp 1:12 för en summa som 
fastställs av utskottet för stöd och strategi, och finner att 
förslaget godkänns.  
_______ 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent 
Mark- och exploateringsingenjör 
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TU §68/20   Dnr: KS 2020/160 
 
Finansiering LEADER Mälardalen samt information 
nästa programperiod 
 
Beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Bevilja LEADER Mälardalens ansökan om medfinansiering 
om 15,40 kr per invånare till verksamheten för 2021 och 
framåt. Medfinansieringen tas för nuvarande ansökan om 
medfinansiering för 2021 från Näringslivsenhetens budget 
men ska i framtiden finansieras via kommunstyrelsen. 

2. Att vid kommande programperiods medfinansiering för 
LEADER Mälardalen, LEADER Bergslagen eller andra 
geografiska indelningar som bidrar till att hela kommunen 
täcks av LEADER-område också finansieras via 
kommunstyrelsen budget. 

 
Ärendebeskrivning 

LEADER MÄLARDALEN 
Lindesbergs kommun är medfinansiär och representerad i LAG 
(Lokal Aktör Grupp) för LEADER Mälardalen, där södra 
Fellingsbro ingår. Genom att nuvarande programperiod (2014 – 
2020) förlängts med ett år (2021) ansöker LEADER Mälardalen 
om medfinansiering från kommunen om 15,40 kr per invånare. 
Förra året var den summan 43 490 kr.  

LEADER BERGSLAGEN 
Kommunens övriga yta ingick fram till 2007–2014 i LEADER 
Bergslagen som inte blev ett prioriterat område i nuvarande 
programperiod och blev därmed en av de fem ”vita fläckarna” på 
Sveriges Leaderkarta. Föreningen LEADER Bergslagen lever 
dock vidare och har löpande kontakt med kommunen samt 
ämnar att inför nästa programperiod ansöka om att bli ett 
LEADER-område. 

KOMMANDE PROGRAMPERIOD 
Nuvarande programperiod (2014 – 2020 med förlängningsår 
2021) börjar gå mot sitt slut. Det kommer påbörjas ett arbete för 
att skapa nya LEADER-områden, skriva nya strategier och blicka 
framåt. Den preliminära tidsplanen som kommunicerats av 
jordbruksverket (myndigheten som beslutar och ansvarar för 
LEADER i Sverige) så ska nästa programperiod börja 2023 med 
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större delen av år 2021–2022 syftar till mobilisering, förankring 
och framtagande av nya strategier.  

Lindesbergs kommun (i sin helhet) är med i både LEADER 
Bergslagen och LEADER Mälardalens intresseanmälningar för 
att bilda LEADER-områden inom nästa programperiod. 

Enligt beslut KS 2020/160 ställer sig Lindesbergs kommun 
bakom det yttrande som tydligt fastställer inriktningen om att 
hela Lindesbergs kommun på något vis ska kunna tillgodogöra 
sig de medel och mervärden som LEADER för med sig. 

I nuläget är det mycket som ännu är oklart kring den kommande 
programperioden. Det går till exempel inte i dagsläget säga vilka 
områden som får bli LEADER-områden. Det är dock både 
jordbruksverkets såväl som den centrala LEADER-
organisationen Lokalt Ledd Utveckling Sveriges klara avsikt att 
hela landet ska täckas av LEADER-metoden. Eftersom den 
geografiska områdesbildningen ska bestämmas i det arbete som 
ligger till grund för strategiskrivandet där stor tonvikt läggs på 
gräsrotsnivå (d.v.s. det är inte kommunerna i Sverige som 
bestämmer områdesindelningar utan de ska bildas där 
människor har samma utmaningar och möjligheter och inte efter 
offentliga gränsdragningar) – det är alltså oftast en LEADER-
förening som ansöker om att bilda ett LEADER-område. Som 
offentliga medfinansiärer har kommunen dock en given roll i 
bildandet av nya LEADER-områden.  

Inför bildande av nya LEADER-områden är det av vikt att 
kommunen som offentlig medfinansiär (ett krav i bildandet av 
LEADER-områden) avsätter medel för att kunna säkerställa 
medverkan i kommande LEADER-område/områden. Eftersom 
nuvarande enhet ansvarig för landsbygdsutveckling i 
kommunen inte har utrymme eller budgeterat finansiering av 
LEADER (utöver LEADER Mälardalen), tillika den stundande 
omorganisering, bör finansiering av LEADER säkerställas, 
Tillväxtförvaltningens förslag är via Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Bevilja LEADER Mälardalens ansökan om medfinansiering 
om 15,40 kr per invånare till verksamheten för 2021 och 
framåt. Medfinansieringen tas för nuvarande ansökan om 
medfinansiering för 2021 från Näringslivsenhetens budget 
men ska i framtiden finansieras via kommunstyrelsen. 
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2. Att vid kommande programperiods medfinansiering för 
LEADER Mälardalen, LEADER Bergslagen eller andra 
geografiska indelningar som bidrar till att hela kommunen 
täcks av LEADER-område också finansieras via 
kommunstyrelsen budget. 

 
Beslutsgång 

Mötet ajourneras kl. 11.22-11.28.  

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Näringslivsenheten, Leader Mälardalen 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) 
 Sammanträdesdatum  
Tillväxtutskottet 
 

2020-12-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §69/20 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtutskottet: 
 
2020-10-15 Redovisning statistik in- och utflödet 
arbetsmarknadsenheten AME september 2020 Dnr KS 
2020/58 
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