
KALLELSE TILL TILLVÄXTUTSKOTTET

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medTillväxtutskottet,tisdag den 10 mars
2020, kl. 9:00. Masugnspipan, masugnen

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Irja Gustafsson Ellinor Halldan
Ordförande Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustafsson, ordförande (S)
Nafih Mawlod (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Fredrik Vessling (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Jari Mehtäläinen (SD)

Ersättare
Joacim Hermansson (S)
John Omoomian (S)
Maria-Pia Karlsson (C)
Ulf Axelsson (V)
Markus Lundin (KD)
Inger Griberg (MP)
Björn Larsson (-)

Föredragningslista

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid

Val av justerare

Förslag: Fredrik Vessling (V) med Jari
Mehtäläinen (SD) som ersättare

Justering sker tisdag den 17 mars 2020 kl.
15.00 på sekreterarens rum



 

 

 Beslutsärenden     

1. Verkställande av ramminskning 2020 
för tillväxtförvaltningen 

KS 
2019/138 

Magnus 
Sjöberg m.fl 
 

9.00-
9.30 

2. Nulägesbeskrivning av Masugnens 
verksamheter 

KS 
2020/61 

Zila Conejeros, 
Mattias Molin, 
Catrine 
Pernros 
Eriksson 

9.30-
10.00 
 

 

 

3. Nyttjanderättsavtal för ishallar i 
Fellingsbro Lindesberg 
Guldsmedshyttan 

KS 
2020/37 

Henrik 
Arenvang, 
Jonas 
Andersson 

10.20-
10.50 
 

 

4. Rapport om pågående detaljplaner för 
Lindesbergs kommun 

KS 
2018/356 

Simon 
Ljunggren 
 

 

10.50-
11.20 

5. Lägesrapport grunduppdrag för 
tillväxtförvaltningens verksamheter  

KS 
2019/138 

Helena 
Randefelt 

11.20 
 

 

6. Meddelanden     
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 Tillväxtförvaltningen 
Magnus Sjöberg 
 0581-816 21 
Magnus.sjoberg@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

Verkställande av ramminskning 2020 för tillväxtförvaltningen 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar följande åtgärder för 
verkställande av ramminskning 2020: 

 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst (näringslivsenheten) 
 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar (näringslivsenheten) 
 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 

 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att minska 
ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade 
den 16 december 2020 om minskade ramar för tillväxtförvaltningens 
verksamhetsområden enligt följande fördelning: 
 
Arbetsmarknadsenheten  1,0  
Utbildningsenheten   1,0  
Kulturenheten   1,0  
Näringslivsenheten   2,0  
Summa    5,0 
 

Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft dialog med 
tillväxtutskottet om olika alternativ för att möta ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 

-1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
-1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad caféverksamhet 
(utbildningsenheten) 
-1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
-0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
-0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst (näringslivsenheten) 
-0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
-0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar (näringslivsenheten) 

ÄRENDE 1



   
 

 2 (2)  

 
-0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 

 
Konsekvenser 

Konsekvenser framgår av bifogade konsekvensbeskrivningar gällande budget 
2020 

Magnus Sjöberg 
Förvaltningschef  

För åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
 
Bilagor: 

Konsekvensbeskrivningar gällande budget 2020 
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212000-2015 

 

 2020-03-06 

Konsekvensbeskrivning gällande budget 2020 

 

Sammanfattning:  Tillväxtförvaltningen 

 

Beskrivning: 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om minskade ramar för 

tillväxtförvaltningens verksamhetsområden enligt följande fördelning: 

 
Arbetsmarknadsenheten   1,0  
Utbildningsenheten   1,0  
Kulturenheten   1,0  
Näringslivsenheten   2,0  
Summa    5,0 
 

 

Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft dialog med tillväxtutskottet 
om olika alternativ för att möta ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 

 
• 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
• 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad caféverksamhet 

(utbildningsenheten)  
• 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten)  
• 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten)  
• 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst (näringslivsenheten)  
• 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten)  
• 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar (näringslivsenheten)  
• 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten)  

 

Summa:       5,0 mnkr 

 

 

 

Magnus Sjöberg 

Förvaltningschef Tillväxtförvaltningen 

  



Bilaga 1 

Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Organisationsnr: 

Lindesbergs kommun 

711 80 Lindesberg 

Stentäppsgatan 5 

711 35 Lindesberg 

0581-810 00 vxl 

0581-131 29 fax 

kommun@lindesberg.se 

http://www.lindesberg.se 

212000-2015 

 

Minskad budget ferier 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

En minskad avsatt budget med 1 mnkr för kommunens ferier innebär en resterande total 

budget för ferier på 1,3 mnkr. 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda  X  

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

• Färre ungdomar kan erbjudas ett sommarjobb inom kommunal verksamhet eller hos 

föreningar under sommarlovet. 

• Ökat fokus på kvalitativa platser inom kommunal verksamhet. De verksamheter som 

har haft svårt att kunna ta emot ungdomar på ett bra sätt, behöver inte längre erbjuda 

plats. 

• De ungdomar som på egen hand inte klarar av att söka en ferieplats riskerar att bli 

utan ett sommarjobb. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

• Informera i god tid så att ungdomar hinner söka sommarjobb även hos andra 

arbetsgivare. 

• För att sprida platserna kommer prioritetsordningen ta hänsyn till vilka ungdomar 

som tidigare haft kommunalt feriearbete. 
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Översyn av visstidsanställningar på sfi 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Trycket på sfi har minskat de senaste åren efter den stora flyktingvågen 2015–2016. 

Kommunen har en minskad kö och idag andra typer av sökande. Av de sökande är det nu en 

större andel lågutbildade/språksvaga och allt fler är återsökande. Detta gör att behovet av 

nuvarande introgrupp inte längre är lika stort som tidigare.  

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

• Visstidsanställningar förlängs ej 

• Lägre kapacitet att ta emot elever på sfi 

• Minskad förmåga att hantera personalens ledigheter/sjukdom internt 

• Lägre bemanning och språkstöd 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Verksamheten är lagstyrd.  

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

Ett utökat samarbete med omgivande aktörer kan komplettera sfi verksamheten inom vissa 

delar. Se över gruppsammansättning, kurser och studievägar utifrån språknivåer hos de 

sökande.   
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Förändrad caféverksamhet 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Antalet vuxenstuderande har de senaste åren stadigt ökat på Masugnen, vilket har bidragit 

till att kapaciteten att kunna erbjuda extern konferensverksamhet kraftigt har begränsats. 

Idag finns privata aktörer som erbjuder konferensverksamhet i Lindesberg och då ska inte 

Masugnens café konkurrera med den privata marknaden. Vidare finns numer även en policy 

inom kommunen att minska ner interndebiteringen vilket sammantaget leder till minskade 

intäkter för caféet vid interna konferensbokningar. Masugnens café är en av få verksamheter 

inom utbildningsenheten som inte är lagstadgad. 

Mot denna bakgrund föreslår vi att stänga caféet i dess nuvarande form och ersätta den med 

en ame-verksamhet istället. Caféet skulle då kunna drivas likt ett nytt Serviceteam fast med 

inriktning mot måltid, café och vaktmästeri. Caféet bemannas av en ame-handledare som 

arbetsleder deltagare från ame där caféets verksamhet kan vara en viktig plats för 

arbetsträning och en spångbräda vidare till framtida studier och ett yrke inom 

livsmedelsbranschen. 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild /kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal. 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

• Nuvarande café- och konferensverksamhet avslutas och ersätts med en ame-

verksamhet (nytt serviceteam).  

• Verksamheten flyttas organisatoriskt över till ame. 

• Cafépersonalen sägs upp och ersätts av en ame-handlare. 

• En lägre servicenivå gentemot studerande och personal. 

• Ett minskat utbud i caféet. 

• Högre sårbarhet vid ledigheter/sjukdom. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Masugnens café är en frivillig verksamhet som i dagsläget tillgodoser ca 850 

vuxenstuderande och kommunens gymnasieungdomar som studerar Industritekniska 

programmet på Masugnen, AME-deltagare, konferensgäster samt Masugnens personal. 
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5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

Att ersätta nuvarande café med en ame-verksamhet där caféet istället drivs på ett liknande 
sätt som Serviceteamet med inriktning mot måltid, café och vaktmästeri. Kapaciteten 
kommer bli lägre och verksamheten mer sårbar, men möjligheten att kunna tillgodose en del 
av den efterfrågan som finns idag på dessa tjänster kvarstår.  
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Minskad personalresurs på biblioteken 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Åtgärden är att göra en organisationsförändring vilket innebär minskad personalresurs inom 

biblioteksverksamheten (biblioteken i Lindesberg, Fellingsbro, Frövi och Storå samt 

biblioteksbussen). Personalresursen minskas med två årsverken. Åtgärden läggs på gruppen 

administratörer/filialföreståndare eftersom detta medför minst påverkan på verksamhetens 

kvalitet och framtida möjligheter att uppfylla uppdraget och fullfölja bibliotekslagen. 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

• det blir svårare att uppfylla bibliotekslagen 

• det blir en utmaning att erbjuda, bemanna och hålla god kvalitet i bred verksamhet 

med fyra bibliotek och en biblioteksbuss 

• prioriteringar kommer att behöva göras där framtida fokus kommer att ligga på 

målgrupper och uppdrag som specificeras i bibliotekslagen  

• vissa tjänster som nu erbjuds allmänheten kan behöva tas bort 

• nivån på olika tjänster inom verksamheten kommer att minskas generellt 

• det kommer att ta längre tid att utföra olika tjänster till allmänheten 

• möjligheterna minskar att uppfylla det demokratiska uppdraget att ge alla människor 

likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap 

• arbetsbördan riskerar att bli större för resterande personal vilket kan innebära risker 

då det gäller arbetsmiljö 

Effekter (på lång sikt): 

• fler riskerar att hamna utanför vårt demokratiska samhälle. 

• sämre villkor för utbildning, fortbildning och bildning i alla åldrar. 

• sämre villkor för en god hälsa långt upp i åldrarna. 

• ökat utanförskap och ökade klyftor i samhället. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Verksamheten är lagstyrd.  
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5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

För att minska de negativa konsekvenserna blir det bland annat viktigt att prioritera 
verksamhet enligt bibliotekslagen. Kvarvarande personal får delvis förändrade 
arbetsuppgifter. Meröppna bibliotek kan införas på samtliga fasta enheter. Detta innebär 
dock dels en investeringskostnad, dels löpande kostnader som det saknas budget för.  
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Marknadsföringsbidrag och marknadsföring 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Att minska ner marknadsföringsbidragen till föreningslivet. 

Att minska ner avsatt budget för marknadsföring inom näringslivsenheten. 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda  X  

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

• Neddragningar har gjorts tidigare av marknadsföringen av Lindesbergs kommun via 

föreningslivet. Besparingen är mindre än 10 % av befintlig budget. Bidraget avser 

marknadsföring och inte drift. 

• Berörda föreningar kommer ha mindre medel till marknadsföring av kommunen. 

• Besparingen medför minskad budget för marknadsföring av Lindesbergs kommun.  

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

• Berörda föreningar underrättas i god tid om besparingen.   
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Föreningsbidrag 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Att minska ner budgeten för bidrag till föreningslivet.  

• Föreningsbidrag – generellt 

• Föreningsbidrag – studieförbund 

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda  X  

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

• Merparten av de föreslagna besparingarna bedöms inte nämnvärt påverka 
föreningarnas löpande verksamheter. Detta på grund av att bidragen inte har nyttjats 
till fullo under tidigare år. Medel har således funnits kvar i den avsatta budgeten. 

• Studieförbunden erhåller medel både från staten, regionen och kommunen. Enligt 

detta förslag kommer det fortfarande att finnas kvar 400 000 kr till bidrag till 

studieförbunden från kommunen. 

• Mindre medel kan påverka studieförbundens verksamheter. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 

 

5. Vad kan göras för att minska förändringens eventuellt negativa konsekvenser? 

• Berörda föreningar underrättas i god tid om besparingen. 

• Information i god tid till berörda studieförbund. 
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Minskade personalresurser på Turistbyrån 

 

1. Beskrivning av föreslagen åtgärd 

Att minska ner personalresurserna på kommunens Turistbyrå. 

• Sommarpersonal turistbyrån 

• Turistassistent  

 

2. Vilka berörs av åtgärden och vilka konsekvenser bedöms sannolika? 

 

Intressenter Ja Nej Kort kommentar 

Medborgare X   

Enskild/kund/elev/barn X   

Anställda X  Innebär neddragning av personal 

 

3. Vad bedöms åtgärden betyda för förvaltningens måluppfyllelse? 

 

• Påverkar kommunens insatser i Destination Bergslagen.  
• Förkortade öppettider och lägre besöksservice. 
• Kvarvarande tjänst behöver göras om = en del arbetsuppgifter försvinner. 

 

4. Är föreslagen åtgärd lagstyrd eller frivillig verksamhet 

Frivillig verksamhet. 
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Sammanfattning av förvaltningens förslag och konsekvenser  

De åtgärder som förvaltningen föreslår Tillväxtutskottet att vidta är för att säkerställa en 

budget i balans efter de förslag på sparbeting som finns. 

 

Konsekvensanalysens beredning 

Beredningen har genomförts av ledningsgruppen på Tillväxtförvaltningen 

• Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

• Kristina Öster, kulturchef  

• Mattias Molin, rektor och utvecklingsledare 

• Catrine Pernros-Eriksson, rektor  

• Wilhelm Magnusson, näringslivschef  

 

Facklig samverkan 

Övergripande information har skett löpande inom ramen för facklig samverkan. 
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 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Nulägesbeskrivning av Masugnens verksamheter 

Förslag till beslut 

- Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 

På Masugnen finns Arbetsmarknadsenheten samt Vuxenutbildningen 
inklusive Svenska för Invandrare.  

Vi informerar om nuläget i verksamheterna samt stundande förändringar i 
arbetssätt och förhållningssätt. Syftet med förändringarna är att utöka vårt 
gemensamma erbjudande gentemot våra deltagare och elever. Vi ser också att 
vårt utökade samarbete är en förutsättning för snabbare integration, kan 
förkorta tiden till självförsörjning samt förbättra arbetsmiljön för personalen. 

Konsekvenser 

 

XX Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet som 
verkställer beslutet. 

För kännedom: 

För kännedom – Tillväxtförvaltningen och socialförvaltningen. 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor. 

ÄRENDE 2



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-03-04  KS 2020/37 

 Näringslivsenheten 
Jonas Andersson 
 0581-811 66 
jonas.andersson@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro Lindesberg 

Guldsmedshyttan 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar att Lindehov ska ha kommunal bokning och ingå 
”Avgifter och villkor för bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i 
Lindesbergs kommun”. 
 
Tillväxtutskottet reviderar ”Avgifter och villkor för bokningsbara 
idrottslokaler/anläggningar i Lindesbergs kommun”. 
 
Tillväxtutskottet ger föreningskonsulent i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
kommunal bokning av ishallen Lindehov. 
 
Tillväxtutskottet ger kommundirektör uppdrag teckna gällande avtalen med 
ishockeyföreningarna, enligt bilagor. 
 
Tillväxtutskottet lämnar förslag till kommunstyrelsen att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden ett namnbyte av ishallen Lindehov. 
 
Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar, och diskussioner kring driftstider 
har varit återkommande i olika forum de senaste åren. 
 
Ishallarna Bernehov (Fellingsbro ishall) och Råsshallen ägs delvis av 
kommunen och delvis av föreningarna. Kommunen äger ”plattan” och 
föreningarna ”skalet”. Kommunen ansvarar via Samhällsbyggnadsförbundet 
driften av isen och föreningarna ansvara för underhåll av skalet (tak, väggar 
mm). 
 
Ishallen i Lindesberg, Lindehov, ägs av kommunala fastighetsbolaget FALAB, 
och skötsel av isen sker via Samhällsbyggnadsförbundet. 

Henrik Arenvang Jonas Andersson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommundirektör 
Föreningskonsulent 
Kommunstyrelsen 

 

ÄRENDE 3



AVTAL OM NYTTJANDERÄTT I GULDSMEDSHYTTAN ISHALL 

 
Parter:  Lindesbergs kommun nedan kallad kommunen och Guldsmedshytte Sportklubb, 

nedan kallad GSK. 

 

Objekt: Råsshallen med kylmaskineri och omklädningsrum, en särskild skrivelse 

reglerar ansvarsfördelning mellan GSK, Samhällsbyggnad Bergslagen(SBB) och 

kommunen, se bilaga till detta avtal. 

 

Drifttid:  Kommunen levererar kyla och ansvarar för att isen är spelbar from måndag i 

vecka 38 t.o.m. Söndag vecka 11. Ändring av drifttider för kommande säsong 

skall alltid föregås av förhandlingar mellan parterna för uppgörelsen senast den 

1 april. Utökad drifttid utöver avtalad tid bekostas av GSK. Kostnaden är 5 000 

per dygn. 

 

Kommunen svarar under denna period för personal och energikostnader för 

hallen. 

 

Daglig nyttjandetid: Vardagar  16.30-22.00 

  Lördag 08.30-17.00 

  Söndag 08.30-17.00 

 

Efter överenskommelse mellan SBB och GSK kan tiderna och bemanning 

anpassas efter verksamhetens omfattning. 

 

Julafton, juldag, nyårsafton och nyårsdag STÄNGT. 

 

Nyttjandetid utöver ordinarie arbetstid vid t.ex. matcher och cuper bestäms i 

samråd med SBB minst 1 månad innan vid månadsmöte första Måndagen i 

månaden 15:00 i Råsshallen under tidsperioden V.38-V.11. 

 

Föreningen ansvarar för, och schemalägger tillgång av ishallen för allmänheten. 

Föreningen ska upplåta tid för allmänhetens åkning på om möjligt fasta, 

återkommande tider enligt följande: 

 

 vardagar  13.00-16.30 

lördag  2 timmar. 

söndag  2 timmar. 

 

Tillgängliga tider i övrigt upplåtes som allmänhetens tid. Under skollov bör 

tiderna för allmänhetens åkning utökas. 

 

Helgtiderna kan justeras beroende på matchtider som läggs ut av 

ishockeyförbundet.  

 

Allmänhetens istider liksom isschemat i övrigt skall vara tillgängligt på GSKs 

hemsida. 

  

GSK upplåter istid till skolorna efter bokning, vardagar 09.00-13.00. 

 



Isvård läggs ut en vardag i veckan 09.00-14.00. 

 

Vid uthyrning/evenemang i hallen skall GSK i god tid informera kommunen och 

övriga hyresgäster för att undvika kollisioner. 

 

Tidsschema: GSK upprättar i samråd med kommunen och SBB tids- och detaljschema för 

drifttiden, senast 15 september. 

 

Uthyrning:  Uthyrning till föreningar med säte i Lindesbergs kommun sker enligt fastställda 

taxor 50 kr/timme för ungdomsverksamhet och 200 kr/timme för 

vuxenverksamhet. Hyrestaxa till övriga fastställs av GSK. GSK skall informera 

kommunen om hyrestaxan. Intäkter vid uthyrning tillfaller GSK. Utökad drifttid 

vid uthyrning bekostas av GSK. 

 

 GSK har en skyldighet att kostnadsfritt upplåta istider till Lindlövens IF och 

Fellingsbro IK om det skulle ske driftsavbrott i någon av kommunens övriga 

ishallar. 

 

Reklam: GSK ansvarar för all reklam och uppbär alla intäkter. Vid reklam på sarg eller 

annan utrustning som ägs av kommunen skall samråd ske med ansvarig 

enhetschef Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB). 

 

Marknadsföring: GSK åtar sig att marknadsföra kommunen i ishallen, på hemsida, i allt 

tryckt material och i samband med matcher. Marknadsföringsmaterial 

tillhandahålles av kommunen. 

 

Försäljning: GSK får i hallen bedriva kiosk och serveringsrörelse. 

 

Energiavgift: GSK betalar hela energikostnader för kiosk/servering. Särskild mätning sker. 

 

Avtalstid:  Detta avtal gäller perioden 2020-02-18 – 2021-03-31. 

 Därefter förlängs det automatiskt med ett år i taget om det inte skriftligen sägs 

upp före den 1 januari. 

 

Antal avtal: Detta avtal är upprättat i 2 ex, varav parterna erhåller var sitt exemplar. 

 

 

Lindesberg 2020-02-18 

 

  

Guldsmedshytte SK  Lindesbergs kommun 

 

 

 

Ulrica Nyberg  Henrik Arenvang 

Ordförande   Kommundirektör 
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 ÖVERRENSKOMMELSE 

 

 

 2020-03-05 Dnr  
Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang  
0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se   

 
 

 

Uppsägning av nyttjanderättsavtal avseende Lindehov Ishall  

(daterat 2016-08-10)  / p 2016.3412  (2016/296)  

 

Överenskommelse 

 
1. Parter  
Lindesbergs kommun, 212000-2015 
Lindlövens IF Ishockeyförening, 877100-6981 
 
2. Upphörande 
Från och med 1 mars 2020 upphör gällande nyttjanderättsavtal 
avseende Lindehov ishall. (daterat 2016-08-10) 
 
Under perioden 1 mars till 5 april 2020 är det spelbar is på Lindehov. 
Lindlövens IF och Guldsmedshytte SK samordnar så båda lagen får 
möjlighet spela matcher och träna inför cuper.  
 
Prioriteringen är under 1 mars – 5 april 2020  
Lindlövens A-lag,  
Guldsmedshyttan SK A-lag, J20,  
Inbokad turneringsspel  
Ungdomslagen i respektive förening som ska delta i cuper 
Allmänhetsåkning 
Övriga lag    
 
3. Kommunal bokning 
Från och med 1 augusti 2020 gäller kommunal bokning av Lindehov. 
Prioriteringar av istider görs utifrån kommunal prioriteringslista. 
 
Lindlövens IF betalar kommunal taxa som kommunfullmäktige i 
Lindesbergs kommun beslutat om. Förnärvarande 200 kr / tim för 
vuxenverksamhet och 50 kr / tim för ungdomsverksamhet. 
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4. Namn på ishallen 
Lindesberg kommun kommer (eventuellt) att byta namn på Lindehov 
till Lindesbergs Ishall. 
 
 
5. Driftsperiod 
Lindesbergs kommun avser att leverera kyla och spelbar is från  
vecka 33 till vecka 14. 
 
Har något seniorlag kvalspel som sträcker sig efter vecka 14, så 
kommer kommunen leverera spelbar is.  
 
Önskar någon förening istid efter vecka 14, så betalar föreningen 
35.000 kr / vecka. 
 
Önskar ishallen hyras för andra arrangemang (utan is) vecka 15-32 är 
kostnaden 2.000 kr / dygn. 
 
6. Kafeterian 
I samband med att Lindehov renoveras kommer även en gemensam 
kafeteria byggas för verksamheter i ishallen och angränsande sporthall. 
Föreningar som har verksamhet disponerar tillsammans kafeterian.  
 
7. Reklam 
Lindlöven ansvarar för all reklam och uppbär intäkter och kostnader. 
Utformning och placering av reklam på väggar, sarg och is ska 
överenskommas med FALAB, samt med SBB gällande ismaskinen. 
 
8. Förråd 
Lindlöven disponerar de förrådsutrymmen de använder idag (2020) 
även framöver. 
   
 
 
 
Lindesberg 2020-xx-XX 
  
Henrik Arenvang  Henry Nordlund  
Kommundirektör  Ordförande Lindlöven  
 
 



AVTAL OM NYTTJANDERÄTT I FELLINGSBRO ISHALL 

 
Parter:  Lindesbergs kommun nedan kallad kommunen och Fellingsbro Frövi 

Ishockeyklubb, nedan kallad FFIK. 

 

Objekt: Fellingsbro ishall med kylmaskineri och omklädningsrum, en särskild skrivelse 

reglerar ansvarsfördelning mellan FFIK, Samhällsbyggnad Bergslagen(SBB) 

och kommunen, se bilaga till detta avtal. 

 

Drifttid:  Kommunen levererar kyla och ansvarar för att isen är spelbar from måndag i 

vecka 38 t.o.m. vecka 9. Ändring av drifttider för kommande säsong skall alltid 

föregås av förhandlingar mellan parterna för uppgörelsen senast den 1 april. 

Utökad drifttid utöver avtalad tid bekostas av FFIK. Kostnaden är 5 000 per 

dygn. 

 

Kommunen svarar under denna period för personal och energikostnader för 

hallen. 

 

Daglig nyttjandetid: Vardagar  16.30-22.00 

  Lördag 08.30-17.00 

  Söndag 08.30-17.00 

 

Efter överenskommelse mellan SBB och FFIK kan tiderna och bemanning 

anpassas efter verksamhetens omfattning. 

 

Julafton, juldag, nyårsafton och nyårsdag STÄNGT. 

 

Nyttjandetid utöver ordinarie arbetstid vid t.ex. matcher och cuper bestäms i 

samråd med SBB minst 1 månad innan.  

 

Föreningen ansvarar för, och schemalägger tillgång av ishallen för allmänheten. 

Föreningen ska upplåta tid för allmänhetens åkning på om möjligt fasta, 

återkommande tider enligt följande: 

 

 vardagar  13.00-16.30 

lördag  10.00-12.00 

söndag  10.00-12.00 

 

Tillgängliga tider i övrigt upplåtes som allmänhetens tid. Under skollov bör 

tiderna för allmänhetens åkning utökas. 

 

Helgtiderna kan justeras beroende på matchtider som läggs ut av 

ishockeyförbundet.  

 

Allmänhetens istider liksom isschemat i övrigt skall vara tillgängligt på FFIKs 

hemsida. 

  

FFIK upplåter istid till skolorna efter bokning, vardagar 09.00-13.00. 

 

Isvård läggs ut en vardag i veckan 09.00-14.00. 



 

Vid uthyrning/evenemang i hallen skall FFIK i god tid informera kommunen 

och övriga hyresgäster för att undvika kollisioner. 

 

Tidsschema: FFIK upprättar i samråd med kommunen och SBB tids- och detaljschema för 

drifttiden, senast 15 september. 

 

Uthyrning:  Uthyrning till föreningar med säte i Lindesbergs kommun sker enligt fastställda 

taxor 50 kr/timme för ungdomsverksamhet och 200 kr/timme för 

vuxenverksamhet. Hyrestaxa till övriga fastställs av FFIK. FFIK skall informera 

kommunen om hyrestaxan. Intäkter vid uthyrning tillfaller FFIK. Utökad drifttid 

vid uthyrning bekostas av FFIK. 

 

 FFIK har en skyldighet att kostnadsfritt upplåta istider till Lindlövens IF och 

Guldsmedshytte SK om det skulle ske driftsavbrott i någon av kommunens 

övriga ishallar. 

 

Reklam: FFIK ansvarar för all reklam och uppbär alla intäkter. Vid reklam på sarg eller 

annan utrustning som ägs av kommunen skall samråd ske med vaktmästare. 

 

Marknadsföring: FFIK åtar sig att marknadsföra kommunen i ishallen, på hemsida, i allt 

tryckt material och i samband med matcher. Marknadsföringsmaterial 

tillhandahålles av kommunen. 

 

Försäljning: FFIK får i hallen bedriva kiosk och serveringsrörelse. 

 

Energiavgift: FFIK betalar hela energikostnader för kiosk/servering. Särskild mätning sker. 

 

Avtalstid:  Detta avtal gäller perioden 2012-07-01 – 2010-03-31. 

 Därefter förlängs det automatiskt med ett år i taget om det inte skriftligen sägs 

upp före den 1 januari. 

 

Antal avtal: Detta avtal är upprättat i 2 ex, varav parterna erhåller var sitt exemplar. 

 

 

Fellingsbro 2020-03-12 

 

  

Fellingsbro Frövi IK  Lindesbergs kommun 

 

 

 

Patrik Axelsson  Henrik Arenvang 

Ordförande   Kommundirektör 



  KS 2020/37-6 

Ansvarsfördelning mellan Fellingsbro Frövi IK (FFIK) och 

Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB) avseende verksamheten i Fellingsbro 

ishall. 
 
Bilaga till nyttjanderättsavtal om Fellingsbro ishall. 

 

 

SBB ansvar: 

 

 Tillverkning av is inklusive linjering och ansvar för ismaskineri 

 Spolning/underhåll av is under säsong. 

 Tillsyn och underhåll av sarg exklusive publikskydd 

 Tillsyn och underhåll av luftavfuktare 

 Skötsel och underhåll av isbanemaskin 

 Skötsel och underhåll av målburar 

 Byte av lysrör på belysning till isyta 

 Städning av betongplatta efter issäsong 

 Allmän städning och tömning av papperskorgar utvändigt ishall 

 

FFIK ansvar: 

 

 För all övrig verksamhet i ishallen 

 Invändig städning och tömning av papperskorgar med mera 

 Grovstädning av omklädningsrum, inkl. domarrum efter egen (inkl. besökande lags) 

verksamhet 

 Vid avslutad daglig verksamhet 

kontrollera att duschar är avstängda 

att all belysning i ishallen och omklädningsrum är släckta 

låsa ytterdörrar till omklädningsutrymmen och grindar till anläggningen. 

 

FFIK skall till SBB omedelbart anmäla upptäckt av skadegörelse på kommunens egendom eller andra 

förhållanden som kan medföra fara för att besökande kan komma till skada. 

 

FFIK skall vid höststart, senast 7 dagar före isläggning påbörjas, städa av betongplatta, plocka bort 

material utefter sarg samt återmontera borttagna sargdelar. 

 

Båda parter skall gemensamt verka för att verksamheten bedrivs så energisnålt som möjligt. 

Belysningen hålls släckt då ingen verksamhet förekommer, avfuktningsanläggning i hall används 

endast vid behov samt att ytterdörrar hålls stängda. 
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Avgifter och villkor 
för bokningsbara idrottslokaler/anläggningar i  

Lindesbergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner  
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Inledning 
 

Föreningar, företag och allmänheten kan hyra tider i gymnastiksalar. Idrottshallar pcj 

kommunala idrottsanläggningar av Lindesbergs kommun till motionsverksamhet, träning, 

tävling och olika arrangemang. Idrottslokaler hyrs inte ut till fester eller liknande med 

undantag för lokaler i Lindesberg Arena. 

  

 

Olika hyrestagare olika avgifter 
 

Ideella föreningar 

För att en förening ska få hyra idrottslokaler till föreningspris ska föreningen 

1. Vara en ideell förening som har sitt säte i Lindesbergs kommun. 

2. Bedriva en utåtriktad verksamhet till allmänheten.  

3. Vara registrerad i kommunens föreningsregister. 

 

Personalföreningar, kompisgäng eller andra oorganiserade grupper betalar samma pris som 

privatpersoner. 

 

Föreningens verksamhet är indelad i två olika prisklasser för ungdoms- respektive 

vuxenverksamhet. 

 

Ungdomsverksamhet - Minst 75 % av deltagarna är under 20 år. 

 

Vuxenverksamhet - Mer än 25 % av deltagarna är över 20 år.  

 

Privatpersoner 

Avser privatpersoner, personalföreningar eller oorganiserade grupper hemmahörande i 

Lindesbergs kommun. 

 

Företag 

Avser företag och organisationer som inte är ideella föreningar. Hyran för lokaler i 

Lindesberg Arena fastställs efter överenskommelse med arenachefen. 

 

Föreningar, personer och företag som inte har säte i Lindesbergs kommun 

Den här gruppen betalar samma taxa som företag. Vid återkommande bokningar bestäms 

taxan av fritidskontoret och för Lindesberg Arena av arenachefen. 
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Bokning av idrottslokaler 
 

Bokningsbara tider för idrottslokaler under säsong är enligt följande 

Måndag-Torsdag 16.00—22.00 

Fredagar  16.00—21.00 

Lördagar  08.00—20.00 

Söndagar  08.00—21.00 

 

Sandströms motionshall 

Alla dagar  08.00—22.00 

 

Dessutom dagtid på skolfria lov- och studiedagar under läsåret. Under sommarlovet är 

idrottslokalerna normalt inte bokningsbara. Undantag kan ske efter överenskommelse med 

fritidskontoret. 

 

Samtliga idrottslokaler hyrs ut utan tillgång till specialutrustning. Varje hyrestagare måste 

själv svara för eventuell specialutrustning som t.ex. innebandymål, innebandysarg, 

ljudanläggning, bollar, racketar, bordtennisbord med mera. 

 

Den tid som bokas avser effektiv tid i hallen. Tillgång till omklädningsrum ligger utanför 

bokad tid och ingår i priset. Boka därför bara den tid ni behöver i idrottslokalen. 

 

Alla som hyr idrottslokal ska ta del av kommunens ordningsregler för kommunens 

idrottslokaler. 

 

Enstaka bokningar 
 

Bokningsschema finns tillgängligt på Lindesberg kommuns hemsida under ”webbokning”. 

Där framgår alla bokningar och lediga tider. Det går även där att göra en bokningsförfrågan 

som skickas till fritidskontoret. Det går även att mejla bokningsförfrågan till fritidskontoret. 

Förfrågan om enstaka bokningar av idrottslokaler i Lindesberg Arena görs direkt till 

Lindesberg Arena. 

 

Nya bokningstagare som saknar nyckel/nyckelkort ska lämna bokningar i god tid så att 

hyrestagaren hinner få nyckel/nyckelkort till lokalen. Bokning måste därför ske senast 14 

dagar innan första hyrestillfället. 

 

Säsongsbokningar 
 

De som vill hyra tider under en hel säsong ska lämna in önskemål om det till fritidskontoret 

senast 15 maj. En säsong pågår under samma period som skolornas läsår d.v.s. från slutet av 

augusti till mitten av juni. Information om hur ansökan om säsongsbokning sker finns på 

Lindesbergs kommuns hemsida. 

 

Tilldelning av tider sker efter Lindesberg kommuns prioriteringsordning för säsongsbokningar 

som ni finner nedan.  

 

O.B.S att alla säsongsbokningar upphör att gälla efter varje säsong varför önskemål om nya 

säsongsbokningar ska lämnas varje år. 
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Boka idrottslokaler 
 

Samtliga säsongsbokningar skickas till fritidskontoret senast 15 maj. Se Lindesbergs 

kommuns hemsida under boka lokaler för instruktioner. 

 

Enstaka bokningsförfrågningar lämnas via 

 

Se lediga tider på Lindesberg kommuns hemsida: http://fri.lindesberg.se/bokning/ 

Skicka en bokningsförfrågan via webbokningen (gäller ej för lokaler i Lindesberg Arena) 

Skicka e-post: fritidskontoret@lindesberg.se. 

Bokningar tas inte emot telefon. 

 

För enstaka bokningar i Lindesberg Arena 

Skicka e-post lindesbergarena@besoklinde.se 

Telefon: 0581-817 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fri.lindesberg.se/bokning/
mailto:fritidskontoret@lindesberg.se
mailto:lindesbergarena@besoklinde.se
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Priser för hyra av kommunala idrottslokaler/anläggningar i 

Lindesbergs kommun  
 

Alla priser är kronor per timme om inget annat anges. 

 

 Gymnastik Idrotts- Idrotts- Gymnastik- Konstgräs 

 salar hallar hall LA hall LA och ishall 

Förening ungdom 25 50 50 50 50 

Förening vuxen 75 150 200 150 200 

Privatpersoner 100 175 500 500 500 

Företag 125 200 - - 500 

Förening ej kommunen 125 200 500 500 500 
Kommersiella arrangemang Pris enligt överenskommelse  Pris enligt överenskommelse med  

events och övernattning med tillväxtsförvaltningen Lindesberg Arena   

 

*Pris för hyra av Lindesberg ishall (Lindehov) vid icke säsong 2 000 kr per dygn. 

 

 

Gymnastiksalar 
 

Gymnastiksalarna har ungefär måtten 20x10 meter med varierande takhöjd. Lokalerna lämpar 

sig bäst för olika former av barnverksamhet, gymnastik, dans och olika motionsformer för 

mindre grupper av vuxna. Det är inte tillåtet för vuxna att spela fotboll i gymnastiksalarna. 

 

Ort Gymnastiksal Gatuadress Övrigt 

Frövi Fröviskolan Centralvägen 67   

Guldsmedshyttan Hagabackens skola  Elzwiksväg 1   

Lindesberg Björkhagaskolan Björkhyttevägen 47 Björkhaga 1 (gamla) 

Lindesberg Björkhagaskolan Björkhyttevägen 47 Björkhaga 2 (nya) 

Lindesberg Brotorpsskolan Ruddammsgatan   

Lindesberg Kristinaskolan Kvarngatan 6   

Lindesberg Sandströms motionshall Bangatan 23 Tillgänglig dagtid 

Storå Storåskolan Solviksvägen 1    

Vedevåg Vedevåg Kvarnbackavägen 1   
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Idrottshallar 
 

Idrottshallarna har ungefär måtten 40x20. Takhöjden varierar. Idrottshallarna lämpar sig bäst 

för bl.a. handboll, innebandy, volleyboll, badminton, futsal, basket, stora grupper för 

gymnastik och andra motionsformer. 

 

Ort Idrottshall Gatuadress Övrigt 

Fellingsbro Ekbackens skola Sparstavägen Läktare 100 

Frövi Fröviskolan Centralvägen 67 Läktare 250 

Lindesberg Stadsskogsskolan Högstadievägen  Läktare 300 

Lindesberg Hall 1 Lindesberg Arena Läktare 500 

Lindesberg Hall 2 Lindesberg Arena Läktare 400 

 

Samtliga idrottshallar kan delas och det går att hyra en halv idrottshall förutsatt den andra 

halvan också är uthyrd under samma tid av annan hyrestagare. Det är vid de tillfällena även 

halv taxa. 

 

Idrottshallarna i Lindesberg Arena kan ställas om till en idrottshall med en läktarkapacitet på 

ca 2 300 platser. 

 

Gymnastikhallen, Lindesberg Arena 
 

I gymnastikhallen i Lindesberg Arena finns bl.a. tumblinggolv, golv för rytmisk gymnastik, 

klättervägg, bomsystem med mera. 

 

Det går att hyra del av gymnastikhallen. Klätterväggen hyrs enbart ut via Bergslagens 

Klättersällskap eller till andra utbildade instruktörer för klättring. 

 

Kontakta Lindesberg Arena för bokningsförfrågningar. 

 

Idrottsplatser 
 

Det finns kommunala idrottsplatser med fotbollsplaner i Guldsmedshyttan, Lindesberg, 

Vedevåg, Frövi och Fellingsbro. Bokningsförfrågan av fotbollsplaner lämnas till respektive 

förening som är verksam på idrottsplatserna.  

 

Konstgräsplan i Frövi 

På Fröjevi IP i Frövi finns en fullstor, ouppvärmd och belyst konstgräsplan. Den är under 

kommunal bokning tiden 1 mars till 15 maj. Övrig tid görs bokningsförfrågningar direkt hos 

Frövi IK. 

 

För mer information se Lindesberg kommuns hemsida, kontakta fritidskontoret eller aktuell 

förening. 

 

Ishallar 
 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar Råsshallen i Guldsmedshyttan, Lindesberg Ishall och 

Fellingsbro Ishall.  
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Ort Ishallar Gatuadress Övrigt 

Fellingsbro Fellingsbro ishall Guldsmedshyttan Bokas hos föreningen 

Guldsmedshyttan Råsshallen Idrottsvägen Bokas hos föreningen 

Lindesberg Lindesberg ishall Ishockeygatan 2   

 

Lindesberg Ishall 

Ishallen är öppen för bokning vecka 33 till vecka 14. Önskemål om bokning lämnas till 

Lindesbergs kommun. 

 

Bokningsförfrågan av tider i ishallarna i Guldsmedshyttan och Fellingsbro lämnas till 

respektive förening som är verksama i ishallarna, Guldsmedshytte SK och Fellingsbro-Frövi 

IK. 

 

För mer information se Lindesberg kommuns hemsida, kontakta fritidskontoret eller aktuell 

förening. 
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Ordningsregler idrottslokaler i Lindesbergs kommun 
 

1. Lokalen ska användas av den grupp och till det ändamål som angavs vid bokningen. 

 

2. I alla lokaler och dess närområde råder rök- drog- och alkoholförbud.  

 

3. Det ska finnas en ansvarig ledare på plats under hela hyrestiden som är ansvarig för att 

ordningsreglerna efterföljs. 

 

4. Dörrar ska hållas låsta och får inte ställs upp under hyrestid så att obehöriga inte tar sig in 

i lokalerna. 

 

5. Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter hyrd tid vid träning och 45 

minuter vid matcher. 

 

6. Den hyrda tiden ska respekteras och idrottslokalen ska lämnas iordningställd och klar när 

hyrestiden är slut. 

 

7. Det är bara tillåtet att använda skor för inomhusbruk som inte färgar av sig på 

idrottsgolven. Det är absolut förbjudet att använda utomhusskor på idrottsgolven. 

 

8. Det är förbjudet att använda handbollsklister i samtliga gymnastik och idrottshallar, 

förutom i avsedd hall i Lindesberg Arena.  

 

9. Det är bara tillåtet att använda utrustning som är avsedd för inomhusbruk i 

idrottslokalerna. Bollar och andra redskap får inte användas i omklädningsrum, korridorer 

eller andra utrymmen som inte tillhör idrottslokalen. 

 

10. Uthyraren ansvarar för att framtagen materiel, egen eller lånat, plockas bort och ställs 

tillbaka på avsedd plats. 

 

11. Hyrestagare är skyldiga att se till att 

- det är grovstädat och snyggt i såväl idrottslokalen som i omklädningsrummen 

- dörrar och fönster är låsta 

- duschar och kranar är avstängda 

- inga obehöriga personer finns kvar i lokalerna vid låsningen. 

 

12. Eventuellt inträffad fastighetsskada ska omedelbart anmälas till jouransvarig, se 

information och telefonnummer i respektive lokal eller rapportera till fritidskontoret. 

 

13. Hyrestagare är skyldig att ersätta eventuell uppkomna skador och larm. 

 

14. All motortrafik inom skolområden är förbjuden. Trafikanter hänvisas till tillgängliga 

parkeringsplatser. 

 

Hyrestagare som inte följer dessa ordningsregler kan debiteras för extra kostnader och/eller 

förlora möjligheten att få hyra lokaler. 
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Ersättning vid oaktsamhet 
 

Kommunfullmäktige har beslutat om att ta ut avgifter, förutom de faktiska kostnaderna, i de 

fall där hyrestagare lämnar idrottslokaler i dåligt skick: 

 

Utrustning/material som ej är återställd 500 kr 

Ej stängda fönster 500 kr 

Ej låst ytterdörr  500 kr 

Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad) 500 kr 

Beredskapsutryckning (tillkommer utryckningskostnad) 1 000 kr 

Verksamhet på ej bokad tid 500 kr 

Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum 500 kr 

Uppdatering av låstagg/nyckelkort kvällar och helger 200 kr 

    

 

Regler för avbokning av bokade tider 
 

För att ge andra hyrestagare möjligheten att hyra tider så ska avbokning av tider som inte 

kommer att användas ske så snart som möjligt. 

 

• Enstaka bokningar, matcher med mera måste avbokas senast en vecka (7 dagar) före 

bokat tillfälle. Vid senare avbokning debiteras full avgift. 

• Arrangemang (heldag eller längre) måste avbokas senast 14 dagar före. Vid senare 

avbokning debiteras full avgift. 

• Avbokning av stående säsongsbokningar (hel säsong höst-vår). Vårterminen måste 

avbokas före 31/12, höstterminen måste avbokas före 1/8 för avgiftsbefrielse. 
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Prioritering vid säsongsbokningar 
 

Efterfrågan på kommunens idrottsanläggningar är stor och ibland är det flera hyrestagare som 

vill boka samma tid i samma lokal. Därför finns det riktlinjer för säsongsbokningar. 

 

Prioriteringen ser ut enligt följande för kommunens samtliga idrottslokaler förutom 

Lindesberg Arena som har en egen prioriteringslista för säsongsbokningar. 

 

1. Lindesbergs kommun. 

2. Evenemang, tävling, matcher för inomhusidrott. 

3. Träning för traditionella inomhusidrotter för barn och ungdom (16.00–19.00). 

4. Träning för traditionella inomhusidrotter för seniorer (19.00–22.00). 

5. Övriga föreningars ungdomsverksamhet. 

6. Övriga föreningars seniorverksamhet. 

7. Privatpersoner, personalföreningar, oorganiserade grupper, företag och organisationer 

med säte i Lindesbergs kommun. 

8. Övriga hyrestagare som inte har säte i Lindesbergs kommun. 

 

Tider ska fördelas jämt mellan flickor och pojkar. Som traditionell inomhusidrott räknas inte 

bl.a. orientering, fotboll eller friidrott. 

 

 

Prioritering för verksamhet som kan avbryta bokad tid 
 

Det kan uppstå situationer då kommunen tvingas annullera en redan gjord bokning. Det kan 

ske av följande orsaker 

 

1. Reparationer, underhåll eller skador i lokalen. 

2. Evenemang anordnade av Lindesbergs kommun. 

3. Tävlingar, matcher och träning för elitverksamhet. 

4. Övriga tävlingar, matcher, arrangemang och events. 

5. Något av ovanstående som påverkar bokningar i andra idrottslokaler. 

 

Hyrestagare ansvarar själva för att hitta ersättningstider vid avbrott. Lindesbergs kommun 

ersätter inte hyrestagare ekonomiskt som får en högre kostnad för andra idrottslokaler under 

ett avbrott. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-03-04  KS 2018/356 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
 

Rapport om pågående detaljplaner för Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar tillväxtutskottet om pågående 
detaljplaner 

Magnus Sjöberg Ellinor Halldan 
Förvaltningschef Handläggare 

ÄRENDE 4



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-03-04  KS 2019/138 

 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Tillväxtutskottet 
 

Lägesrapport grunduppdrag för tillväxtförvaltningens 

verksamheter  

 
Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet beslutade den 3 december 2019 att anta verksamhetsplan 
med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål för tillväxtutskottet. 
 
Parallellt har arbete inom tillväxtförvaltningens verksamheter skett med att 
utifrån tillväxtutskottets reglemente samt samtliga lagar, förordningar och 
andra styrdokument som styr de olika verksamheterna, definiera sina 
grunduppdrag. Definitionen är en beskrivning av vem verksamheten finns till 
för, verksamhetens uppgift/syfte, vad verksamheten styrs av samt vad 
verksamheten gör. 

Enheterna har även arbetat fram kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för 
att kunna säkerställa att verksamheterna levererar kvalitet i respektive 
grunduppdrag.  

Flertalet av de satta indikatorerna kommer att rapporteras till 
tillväxtutskottet vid lägesuppföljningen i maj, delårsrapporten samt 
årsredovisningen, via tillväxtutskottets kvalitetsfaktorer, tillsammans med en 
övergripande analys och bedömning av kvalitet. 

Tillväxtutskottet har önskat en redovisning av arbetet med enheternas 
grunduppdrag. En första avstämning presenteras för utskottet vid 
sammanträdet den 10 mars 2020. 

 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

 

ÄRENDE 5
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