
 

 
 

UTVECKLINGSPUNKT I LINDESBERGS KOMMUN 

ORT / FÖRENING / PERIOD 

Bakgrund 

Utvecklingspunkterna är ett steg i en mer närvarande kommun för människorna på 

landsbygden. Det är utvecklingspunkterna som är platserna dit innovation, goda idéer och 

utvecklingstankar samlas. Det är här orten, medborgarna och dess definierade målgrupp samlas 

för att tillsammans hitta en framtidsvision och utvecklingsriktning för området, exempelvis 

genom att tillsammans titta på olika projektmedel som finns att söka. De är således ett verktyg 

för samlad kommunikation till, såväl som från, kommunen. Att vara utvecklingspunkt innebär 

att föreningen får ersättning för vissa tjänster genomförda av utvecklingspunkten (se 

”utvecklingspunktens åtagande”). 

Avtalet sluts mellan Lindesbergs kommuns infrastruktur och näringslivsenhet och FÖRENINGEN 

på ORTEN med anledningen av att de driver en utvecklingspunkt i LOKAL under PERIOD. Nya 

avtal sluts från Lindesbergs kommuns sida i december varje år. Grundersättning betalas ut 

under januari månad och sista möjliga ersättning betalas ut i november månad.  

Utvecklingspunktens åtagande 

• För avtalat år presentera en plan för vad utvecklingspunkten ska arbeta med samt vilken 

målgrupp/närområde den ska verka för. 

• Senast 30 november avtalat år utvärdera insatserna kopplade till den årliga 
utvecklingsplanen och utvecklingspunktens åtagande. Utvärderingen skickas till 

näringsliv och infrastruktursenheten.  

• Delta i ett informationstillfälle som näringsliv och infrastruktursenheten ordnar. 

• Ordna öppna möten för lokalsamhället för att identifiera och följa upp lokalt förankrade 
och aktuella service- och utvecklingsfrågor.  

• Aktivt verka för att hitta projektidéer och ha en rådgivande roll i lokalsamhället 

• En gång per år boka möte med kommunens näringslivsutvecklare för planerings- och 
uppdateringsmöte. 

• Tillhandahålla yta där kommun-, turist-, förenings- och företagsinformation kan finnas 

tillgänglig. 

• Tydligt kommunicera utvecklingspunktens funktion och öppettider till orten med 
omnejd. 

• Vara en god ambassadör för och bärare av platsvarumärket Lindesberg – Bergslagens 
själ. 

Lindesbergs kommuns näringsliv- och infrastruktursenhets åtagande 

• I dialog med utvecklingspunkten vara behjälplig att ta fram fakta, statistik och underlag 

som finns inom den kommunala organisationen.  

• Vara en kontaktväg och informationskälla om externa medel via de nätverken näringsliv- 

och infrastruktursenheten deltar i. 

• Att bistå med kontakter till tjänstemän inom den kommunala organisationen. 

• Att i enlighet med avtalet bedöma och betala ut ersättning som avtalet ger möjlighet till. 

Ersättning 

För ovanstående nämnda åtaganden å utvecklingspunktens vägnar betalas en grundersättning 

på 30 000 kronor ut i januari månad.  



 

 
 

 

 

En tilläggsersättning betalas ut under förutsättning att näringsliv och infrastruktursenheten 

godkänt ansökan från utvecklingspunkten. 

Regler för tilläggsersättning för utvecklingspunkter 

Tilläggsersättningen kan exempelvis erbjudas till insatser som verkar för: 

• Insatser för att stärka utvecklingspunktens roll i lokalsamhället. 

• Insatser som syftar till att höja kunskapen kring lokal utveckling.  

• Insatser som syftar till bättre förutsättningar för företagare och entreprenörer, 
exempelvis genom lokala nätverk, informationsinsatser, cirkulära tjänstemodeller, 
kartläggningar etc. 

• Insatser som syftar till att öka kunskapen om platsen (nutid och historia) och de sociala 
banden för utvecklingspunktens målgrupp. 

• Insatser som verkar för en förbättrad integration, jämställdhet, barn och ungas 
förutsättningar, livskvalitet för äldre samt att öka demokratiska värden. 

• Insatser som syftar till att förbättra det lokala föreningslivet, dess ideella resurser och 
samordning. 

• Insatser som syftar till att förbättra serviceutbudet för utvecklingspunktens målgrupp 
eller stärka landsbygdernas självförsörjning eller krisberedskap. 

Tilläggsersättningen kan inte användas för: 

• Driftkostnader 

• Reseersättning 

• Arvode för arbete inom ramen för utvecklingspunkt* 
 
Ansökan sker digitalt, kontakta näringsliv och infrastruktursenheten.  

 

Avtal för utvecklingspunkt uppförs i två kopior varav var part erhåller en kopia. 

För Lindesbergs kommun   För utvecklingspunkten ORT 

 

____________________________________________  _____________________________________________ 

Lindesbergs kommun   FÖRENING 

Wilhelm Magnusson   NAMN NAMNSSON 

Näringslivschef 

 

* Tilläggsersättning kan dock betalas ut för exempelvis en föreläsning som utvecklingspunkten anordnar 

för dess målgrupp, där arvodet för föreläsaren är en del av totalkostnaden. 


