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Kallelse till Tillväxtnämnden
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 11
januari 2022, kl 09:00. Näset
OBS! Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans på grund av
smittspridningen av covid-19.
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
Magnus Storm

Rouzbeh Isa

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Magnus Storm, ordförande (C)

Kristine Andersson (S)

Sofié Krantz (S)

Ove Magnusson (S)

Nafih Mawlod (S)

Maria-Pia Karlsson (C)

Josefine Borgström (S)

Jonas Kleber (C)

Hans Finckh (V)

Fredrik Sundén Vessling (V)

Jan Hansson (M)

Markus Lundin (KD)

Conny Ärlerud (M)

Inger Griberg (MP)

Jari Mehtäläinen (SD)

Fredrik Rosenbecker (SD)

Rickard Jirvelius (SD)

Anna Jensen (SD)
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Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare

1.

Frågor väckta av ledamöter
Beslutsärenden

2.

Godkänna deltagande på distans

3.

Redovisning av feriejobb 2021

TN 2021/14

4.

Bidragsansökan 2021 för Frövifors
pappersbruksmuseum

TN 2021/78

5.

Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i
idrottsparken i Fellingsbro

TN 2021/19

6.

Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb GSK

TN 2021/79

7.

Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till
föreningar 2021

TN 2021/77

8.

Information om projekt nyanländas lärande

TN 2021/82

9.

Ledamotsinitiativ från Jari Mehtäläinen (SD) om att
utreda införandet av en kulturarvsgaranti

TN 2021/30

10.

Meddelanden
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Tjänsteskrivelse
2021-11-02

1 (1)
TN 2021/14

Arbetsmarknadsenheten
Tobias Skogdalen
0581-812 24
tobias.skogdalen@lindesberg.se

Tillväxtnämnden

Redovisning av feriejobb 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden besluta
 Tillväxtnämnden tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Redovisning av ferie 2021.
301 ungdomar sökte i år feriearbete. Av dessa har vi kunnat erbjuda 243
ungdomar plats. Arbetet omfattat även särskilda skäl och det har erbjudits 30
platser till dessa. 14 olika föreningar erbjöd i år 135 platser och 108 platser
erbjöds av kommunen.
Handledarutbildningen ställdes in. Samtliga arbetsplatser fick istället
informationen från utbildningen utskickad till sig.
Vi bokade i samverkan med region Örebro län in 4 ungdomar till UngDrive i
år, de fick prova på entreprenörsplaceringar.
Inga olyckor är inrapporterade under sommaren.
Enkätutskick för utvärdering till arbetsplatser samt feriearbetare är
ivägskickat..
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Tobias Skogdalen
Handläggare

Bilagor:
Redovisning ferie 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Redovisning
Ferie 2021
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Förarbetet
• Planering av perioder, avstämning med skolor
• Uppdatering av information på ferieplatsen.se samt
kommunens hemsida
• MBL förhandling, lönen ökades till 70 kr i timmen
• Utskick om anmälan av särskilda skäl
• Insamling av platser via kontakt samt annonsering
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Genomförandet
• Ansökan öppen för ungdomar under mars månad
• Handledarutbildningen ställdes in
• Bokningsarbete i verktyget ferieplatsen.se
• Avtalsskrivning för ungdomarna via utskick
• Efterbokningar
• Insamling och godkännande av närvarorapporter
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Efterarbetet
• Insamling samt godkännande av redovisningar från
föreningar
• Eftersökning av arbetsplatser samt feriearbetare vid ej
inkomna närvarorapporter, efter varje period
• Enkätutskick för utvärdering både till arbetsplatser samt till
feriearbetare, efter varje period
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Utmaningar på grund av Covid-19
• Vårdplatserna bestämde sig tidigt för att inte ta emot under
sommaren
• Sent beslut om att ta emot från barnomsorgen gjorde att de
platser som erbjöds blev reservplatser då vi i stor
utsträckning fyllt antalet budgeterade platser från annat håll
• Föreningarna har ställt upp för att täcka platsbristerna inom
kommunal verksamhet
• Trots detta så har vi erbjudit fler platser än 2020
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Utmaningar på grund av Covid-19
• Avtalsskrivningen uteblev. Avtal och information skickades
via post istället
• Handledarutbildningen genomfördes ej på grund av
restriktioner gällande gruppträffar. Informationsutskick
ersatte denna utbildning
• Extra information om hygien skickades även ut tillsammans
med handledarmaterialet
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Nytt för i år
• Vi testade UngDrive i år, entreprenörsplaceringar som
finansierades av regionen – Svårt att få in sökanden, men de
som placerades verkar tyckt att det fungerade bra.
• Medborgarskolan genomförde musikferie, ungdomar som
spelar och sjunger på äldreboenden i kommunen – Svårt att
få in sökanden även här
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Värt att nämna
• Vi hjälper särskolans elever ut i arbete!
• Vi hjälper språkintroduktionselever ut i arbete!
• Inga arbetsolyckor är inrapporterade!
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Ferie 2021 i siffror (2020)
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Ferie 2021 i siffror (2020)
• 301 (262) sökande ungdomar
• 243 (206) bokningar
• 30 (27) särskilda skäl, + 3 reservplaceringar
• 14 (12) olika föreningar med 135 (146) arbetsplatser
• 108 (60) kommunala platser
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Ferie 2021 i siffror
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Ferie 2021 i siffror
• Budgeten för ferie 2021 var 1,31 mnkr (153 platser)
• 243 bokningar med lönekostnader på 8565 kr per anställning
ger en kostnad på 2,1 mnkr
• Ett generellt bortfall på 8,75% ger en kostnad på 1,92 mnkr
• Statligt bidrag är eftersökt om 464 tkr samt medel från KS
om 36 tkr. UngDrive erbjöd 4 platser kostnadsfritt
• Kvar att betala från budget blir då 1,38 mnkr
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
TN 2021/78

Kultur- och fritidsenheten
Jonas Andersson
0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se

Tillväxtnämnden (beredande)
Tillväxtnämnden

Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att bevilja ansökan med 150 000 kr
Ärendebeskrivning
Frövifors pappersbruksmuseum har ansökt om bidrag från Lindesbergs
kommun 2021 med 273 000 kr. Se bilaga. Frövifors pappersbruksmuseum är
en stiftelse varav Lindesbergs kommun är en av flera stiftare. De senaste åren
har de erhållit 150 000 kr i bidrag som tagits ifrån potten för föreningsbidrag.
I budget för föreningsbidrag är redan 150 000 kr reserverat för Frövifors
pappersbruksmuseum. Därför föreslås att de får samma belopp i bidrag men
att nämnden ser över framtiden för hur en stiftelse ska hanteras i
bidragssammanhang.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Jonas Andersson
Handläggare

För åtgärd:
Fritidskonsulent Jonas Andersson, Tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Frövifors pappersbrksmuseum.
Bilagor:
1. Ansökan
2. Årsredovisning 2020
3. Årsredovisning 2019
4. Verksamhetsplan 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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VERKSAMHETSPLANERING 2021
STIFTELSEN FRÖVIFORS PAPPERSBRUKSMUSEUM

Ett svenskt pappersmuseum
Frövifors Pappersbruksmuseum arbetar ständigt med att förvalta och presentera sitt unika
bidrag till den svenska industrihistorien.
Som Sveriges enda industriella pappersbruksmuseum finns i platsen ett stort kulturhistoriskt värde. Här möts historia och nutid sida vid
sida i en för landet unik industrimiljö. Frövifors
som plats har på detta sätt en naturlig koppling
till papprets historia, men även till nutid och
framtid genom kartongindustrins närvaro på
platsen.
Papper är ett material som har framtiden för
sig. Både inom förpackningsindustrin i arbetet
med att ersätta mindre miljövänliga material
såsom plast och aluminium, och för materialet
i sig med ett ökat intresse runt om i världen,
inte minst inom konstsammanhang.

Det finns idag inget museum i Sverige där ett
tydligt fokus ligger på pappret som material.
Detta trots att pappers- och massaindustrin
under en lång tid har varit en viktig del för
uppbyggnaden av landets välfärd. Vi på Frövifors Pappersbruksmuseum har som drivkraft
att stärka vår position inom detta område för
att också växa som svenskt pappersmuseum,
både lokalt, nationellt och internationellt. Ett
centrum där papprets och pappersindustrins
historia berättas och levandegörs. En plats där
pappret som material lyfts fram ur ett branschperspektiv med innovationer inom exempelvis
förpackningsindustrin. En plats där kunskap
kan spridas och utbytas, och materialet kan
utforskas exempelvis inom den pedagogiska
verksamheten och inom samtidskonsten.
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Ett museum i tre delar
Maskinhallen

I Maskinhallen visas Frövifors historia från det
att Gustav Vasa grundade ett järnbruk här,
till att det i slutet av 1800-talet ersattes av ett
pappersbruk som på 1980-talet lades ner.
I maskinhallen visas pappersmaskinerna i sin
ursprungliga lokal från 1900-talets början, men
även Dyngtvinnaren som är Sveriges äldsta
pappersmaskin. En pedagogisk handpappersverkstad inryms även i byggnaden.
Frövifors nutida historia visas också här, med
kartongfabriken som byggdes alldeles intill och
som idag ägs av BillerudKorsnäs, ett företag
som ligger i framkant i utvecklingen av pappers- och kartongprodukter. 

Illustration: Rebecca Blixt
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Pappersmagasinet

I Pappersmagasinet, visas flera förpackningsutställningar, dels en historisk förpackningsutställning där besökare får följa förpackningarnas utveckling från forntiden fram till idag,
dels Tsutsumi som fokuserar på japansk förpackningskonst och innehåller både antika
och moderna förpackningar. Den nedre utställningssalen, där Nordens största ölburksutställning visas, används även till evenemang och
bokade tillställningar. Ett omfattande bibliotek
och arkiv kompletterar ytterligare verksamheten i Pappersmagasinet.
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Underhållsverkstaden

I Underhållsverkstaden inryms flera utställningssalar för tillfälliga utställningar och evenemang. Här finns även en skapandeverkstad,
en museibutik med café samt en konferenslokal.
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En kulturell mötesplats för alla
Pappersbruksmuseet har med sin mångsidiga
verksamhet ambitionen att vara en kulturell
mötesplats för alla. På museet finns fyra
scener där föredrag, musik, teater och annan
scenkonst visas. Både på egen hand och
tillsammans med externa samarbetspartners
anordnas kulturevenemang och utställningar.
Museet samverkar ständigt med flertalet nätverk, föreningar, organisationer, museer och
företag för att utveckla museets utbud och nå
nya målgrupper att upptäcka svensk industrihistoria och pappret som material.

Julmarknaden, som anordnas tillsammans med
museets vänförening, har kommit att bli det mest
publikdragande evenemanget på året.

Tillgängligt kulturarv
Frövifors Pappersbruksmuseum ska i sin
verksamhet värna om allas rätt till kultur och
vårt gemensamma kulturarv. Vi strävar efter
att vara ett museum som är anpassat utifrån
den enskilde individens förutsättningar. Tillgängligheten ska både vara anpassad utifrån
fysiska, mentala och sociala förutsättningar
med tillgänglighetsanpassning i museets
lokaler.
Under året kommer museet fortsätta arbeta
med att tillgänglighetsanpassa museets lokaler
utifrån den tillgänglighetsplan som påbörjades
i slutet av 2020. Museet ska även anpassas
språkligt, genom att arbeta flerspråkigt i
museets utställningar för att tillgängliggöra
museets verksamhet till en större publik.
Utställningarnas texter fortsätter anpassas
till flera språk, både i de analoga och digitala
förmedlingssätt som används.

Kulturrundan Vinterspår är ett uppskattat återkommande evenemang som arrangeras tillsammans
med Kulturenheten på Lindesbergs Kommun samt
Lindesbergs Konstförening.

Museets hemsida kommer under 2021 uppdateras så att besökare lättare kan få information
om vilka tillgänglighetsanpassningar som finns
eller eventuellt saknas på museet.
Museets inträde kommer även fortsättningsvis
vara lågt för unga och vuxna. Barn går fortfarande in utan avgift.

Teaterföreställningen Pappersvalsen lockade en
stor publik till museet sommaren 2019; ett lyckat
samarbete med Bergslagens Spektakelteater.

§4/22 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum - TN 2021/78-1 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum : Verksamhetsplanering 2021 lowres

Barnperspektiv i utställningarna
En annan tillgänglighetsfråga är att utveckla
ett åldersanpassat utställningsmaterial riktat till
våra yngre besökare. Barnen ska känna att de
är delaktiga och får lära och uppleva genom
sitt besök på museet. Under året kommer flera
utställningar anpassas eller skapas för att nå
barn och unga.
Vi vill även arbeta för att det i framtiden ska
vara en självklarhet att barn och ungdomar i
museets närhet någon gång under sin studietid ska besöka Frövifors Pappersbruksmuseum. Detta för att ta del av och lära sig om
platsens och papprets historia.
Ett forum för att sprida kunskap om museets
pedagogiska verksamhet är den digitala utbudskatalogen samt utbudsdagen som under
våren hålls i Örebro. Där ges möjlighet att presentera sin verksamhet för skolorna i Örebro
Län. Under 2021 erbjuder museet skolklasser
tre besöksalternativ med olika perspektiv på
papper och kreativt skapande.

På Frövifors Pappersbruksmuseum kan
besökande barn lära sig om platsens, papprets
och förpackningens historia genom de flerspråkiga
skyltarna som finns runt om på museiområdet.

Det här kommer museet arbeta med
för att fortsätta vara en kulturell
mötesplats för alla:
-Fortsätta tillgänglighetsanpassa den
fysiska miljön på museet
- Tillgänglighetsanpassa museets
webbsida
- Arbeta flerspråkigt i museets utställningar
- Fortsatt lågt inträde
- Anpassa och skapa utställningar för
att nå barn och unga

Handpappersverkstaden är ett uppskattat inslag
på museet. Här får både barn och vuxna större
förståelse om hur man tillverkar papper.

- Erbjuda tre besöksalternativ för
skolklasser
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HÅLLBAR PLATSUTVECKLING
Gläntan – kreativ lärande- och
skapandemiljö
Frövifors Pappersbruksmuseum valdes 2019
ut som en av tre platser i Örebro län som får
medverka i projektet Bruk 2.0. Projektet utgick från industrihistoriska kulturmiljöer och
landskap runtom i syfte att gemensamt utveckla dem till attraktiva besöksmål. Målet
var att platsutvecklingen ska bidra till en ökad
samhällsnytta som skapar affärsmöjligheter att
utvecklas hållbart – ekonomiskt, miljömässigt
och socialt.
Under 2020 anlitade Bruk 2.0 företaget Skogen Grafisk Form som tog fram ett underlag
till en kreativ skapandemiljö och utställning
om skogen, utifrån de diskussioner som förts
om vilket projekt som skulle genomföras på
museet. Under december 2020 påbörjades
arbetet med att skapa Gläntan, tillsammans
med Skogen Grafisk Form och med medel från
Länsstyrelsen i Örebro och BillerudKorsnäs i
Frövi.
Gläntan kommer bli en spännande och kreativ
lärande- och skapandemiljö med interaktiva
moment som triggar igång sinnen och fantasi
kring frågor som rör processen från skog till
papper.
Under 2021 kommer museet fortsätta arbeta
med kunskaps- och faktainhämtning till Gläntan, tillsammans med flera av museets stiftare.
Texter till utställningen skrivs av museets personal. Med medel från Länsstyrelsen, Bruk 2.0
och förhoppningsvis andra aktörer, kommer
Skogen Grafisk form skapa och bygga Gläntan
tillsammans med museet. Gläntan förväntas
vara klar under 2021.

I Gläntan kommer frågor som “Hur kan ett träd bli
till papper?” att besvaras för en yngre publik.
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Utveckling av museets
basutställningar
Ett viktigt arbete inför framtiden ligger i att
uppdatera och ersätta museets basutställningar. Flera av museets befintliga basutställningar
har många år på nacken. Som stiftelse har
Frövifors Pappersbruksmuseum ett uppdrag
att bevara och berätta om den unika pappersbruksmiljön som finns på platsen. Samtidigt vill
vi kunna berätta och utforska papprets historia
och möjligheter i ett större perspektiv.

Maskinhallen

Frövifors pappersbruksmuseum fick under
hösten 2020 glädjande ta emot priset och utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2021. Som
ett led i museets vilja att uppdatera basutställningarna kommer prissumman användas till
att sätta nytt ljus på föremålen i utställningen.
Maskinhallens ljussättning kommer ses över
och ändras till det bättre. Samtidigt kommer
utställningen få ett uppdaterat utseende där
föremål och information lyfts fram på ett bättre
sätt, dels ur bevarandesynpunkt, dels ur tillgänglighetssynpunkt.
Filmerna i maskinhallen kommer tillföras nytt
intervjumaterial från intervjuprojektet Sverigefinska arbetare och Arbetarnas minnen. För att
öka tillgängligheten kommer filmerna även att
översättas med svensk, engelsk och finsk text.

Uppdateringar i samarbete

I samarbete med stiftaren BillerudKorsnäs
kommer även information och bilder i delar av
utställningen uppdateras så att de på ett bättre
sätt förmedlar kunskapen om dagens industriella tillverkning.
Stiftaren BillerudKorsnäs kommer under 2021
även bidra med uppdateringar i museets
förpackningsutställning bland annat genom
att bistå museet med förpackningar som är
aktuella idag och i framtiden. I dialog med dem
kommer museet även påbörja planeringen av
en ny basutställning om förpackningar i Pappersmagasinet.
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Tablettaskar, julkort, bokmärken och klippdockor. Det finns många olika sorters pappersföremål som man kan samla på.
Under 2021 får besökarna se många föremål och samtidigt stifta bekantskap med personerna bakom samlingarna.

Årets utställningar
Samlare och deras pappersföremål

Under 2021 planerar vi att visa en utställning
som nyfiket och minneseggande berättar om
intressanta pappersföremål och deras samlare. I utställningen vill vi särskilt arbeta med
generationsöverskridande förmedling som
bidrar till reflektioner om likheter och skillnader
mellan individer över tid. Ett sätt vi vill göra det
är att hitta samlare i olika åldrar, ett annat sätt
är att berätta om föremålens plats i historien
med utgångspunkt i teman som berör människors barndom och minnen.

lokal så att besökare kan upptäcka museets
samlingar. Lokalen ligger vägg i vägg med
museets skapandeverkstad och kommer användas som inspiration och pedagogiskt verktyg i museets barn och ungdomsverksamhet.

Papperskonstutställningar

En viktig del av museets verksamhet är att
erbjuda ett spännande utbud av konst och
kultur. Under 2021 produceras en ny papperskonstutställning till vilken konstnärer bjuds in
att visa verk utifrån ett givet tema. Utställningen kommer visas i Underhållsverkstadens
nedervåning med premiär till sommaren.
Under årens lopp som Frövifors Pappersbruksmuseum visat papperskonst har museet
även sett till att påbörja en egen samling av
verk. Vi vill samtidigt som vi stödjer papperskonsten genom inköp även göra det genom att
fortsätta visa verken på museet. Under 2021
kommer museet att utsmycka sin konferens-

Soilu av Annika Toijanen är ett av de papperskontverk som museet har förvärvat genom åren,
och som nu kommer att visas i galleriutställningen.
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På Tapeten visas igen

2020 års sommarutställning På Tapeten blev
en riktig publiksuccé och fick förlängd visningsperiod fram till november för bokade besök.
Då vi märkt ett oerhört stort fortsatt intresse,
och ämnet ännu har mycket att erbjuda i en
utvidgning av utställningen, har vi valt att nyöppna en omarbetad version av utställningen
under 2021.
Ambitionen är att ge besökare fler upplevelser
och perspektiv samt att låta den vända sig
mer till barn och unga än den tidigare gjort.
Samtidigt kommer besökare kunna testa och
experimentera i museets skapandeverkstad
utifrån olika teman som dyker upp i tapetutställningen.

Det här kommer museet arbeta med
för att bibehålla en hållbar platsutveckling under 2021:
-Skapa Gläntan – kreativ lärande- och
skapandemiljö
- Utveckla och uppdatera basutställningen i Maskinhallen
- Uppdatera basutställningar i samarbete med BillerudKorsnäs i Frövi
- Visa samtida papperskonst i två
utställningar
- Visa samlares pappersföremål
- Visa en uppdaterad version av förra
årets utställning På Tapeten
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ETT LEVANDE KULTURARV
- UTVECKLING AV FÖRMEDLING OCH PEDAGOGIK
Samverkan med museer och
andra verksamheter

Sverigefinska arbetare en viktig
del av pappersbrukets historia

Utbyte av kunskap och erfarenheter är otroligt
viktigt när vi arbetar med att utveckla verksamheten på museet. Vi planerar att under året
fortsätta hålla kontakt med de verksamheter
som vi under 2020 samarbetat med i utställningen På Tapeten.

De sverigefinska arbetare som jobbade på
Frövifors pappersbruk var många till antalet.
Många av dem kom till Sverige under
50-60-talet för att söka arbete. Idag har nära
elva procent av kommunens befolkning finsk
bakgrund. Trots att sverigefinnar är en del av
svensk historia blir de ofta bortglömda i historieförmedlingen.

Vi kommer även inleda flera kontakter med
liknande museiverksamheter runt om i världen.
Redan idag finns kontakt knuten till Norges
pappersbruksmuseum i Klevfos och ett större
nordiskt samarbete inleddes under våren 2020
vilket ledde till att Frövifors Pappersbruksmuseum idag ingår i Nordiskt nätverk för
papperskonst.
Inför 2022 arbetar museet med att samla in ett
material för att visa utställningar med ett sverigefinskt tema. Pappersbruk, konstnärer och
eventuellt även andra verksamheter i Finland
kommer att kontaktas för samarbeten både på
kortare och längre sikt.

Sedan 2019 pågår därför ett projekt på museet
för att synliggöra dem i pappersbrukets historia. I projektet kommer vi fortsätta samarbeta
med Finskt förvaltningsområde på Lindesbergs
kommun som genom sin kunskap och sitt kontaktnät främjar insamlingsarbetet.
Under 2020 beviljades museet projektbidrag
från Riksantikvarieämbetet varpå vi påbörjade
arbetet med att filma intervjuer med sverigefinska personer som arbetat åt Frövifors pappersbruk i Nyberget i Bergslagen.
Under 2021 kommer museet genomföra fler
filmade intervjuer. Det dokumentära materialet
blir sedan till film av filmaren Niclas Lindahl.
Filmen kommer visas under utställningsperioden 2022, då museet planerar för sverigefinskt tema.

Hösten 2020 påbörjades arbetet med att intervjua
några av de personer med finskt ursprung som
tidigare har arbetat för Frövifors Pappersbruk i
skogarna kring Nyhyttan.
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Kvinnornas minnen lyfts igen
Projektbidraget som museet beviljades 2020
från Riksantikvarieämbetet är även ämnat för
det tidigare projektet Arbetarnas minnen, som
färdigställdes 2016. Eftersom det under projektets gång varit svårt att engagera kvinnor som
arbetat vid Frövifors Pappersbruk fortsätter
museet söka kvinnliga arbetare för att kunna
lyfta deras minnen av arbetet på bruket. Kvinnorna kommer att intervjuas med filmning, och
filmerna kommer sedan integreras i Maskinhallens basutställning.

Pedagogiska material för barn
och unga
Årligen besöker flera av regionens skolor museet. Utvecklingen av pedagogiken är något
som prioriteras inom museiverksamheten.
Ambitionen är att relationen till regionens
skolor ska kunna utvecklas och fördjupas. Ett
pedagogiskt material riktat till barn och unga
kommer börja utvecklas under 2021. Vi fokuserar särskilt på Maskinhallens basutställning
och handpappersverkstad, Pappersmagasinets förpackningsutställningar där vi även
kommer upprätta en station för kreativ förpackningsdesign riktad till barn och unga, samt
utställningen På Tapeten där skapande verk-

staden kommer fördjupa sig i tillverkningen av
tapetmönster. Gläntans pedagogiska material
kommer också utformas under året.

Pappers-Labb – museet tar
plats ute i länet
Det pågående projektet Pappers-Labb kommer under 2021 bli en del av Gläntan och är
tänkt att fungera som en mobil arena som tar
plats i olika delar av länet och på olika kulturarenor. Pappers-Labb kommer även vara en
del av Gläntan som en experimentell plats för
materialkunskap och konstnärligt utforskande.
Gläntan och Pappers-Labb kommer även vara
en pedagogisk metod riktad till barn, unga och
unga vuxna.
Som ett första steg görs en sondering inom
fältet papper och i uppbyggande av ett nätverk. Interaktion med och kunskapshämtning
från olika yrkes- och fackområden: konstnärer,
innovatörer, forskare och andra discipliner som
berör materialet papper.
Sparbanksstiftelsen Bergslagen beviljade 2019
ett bidrag till projektet Pappers-Labb. Region
Örebro Län ställer sig positiva till projektet om
andra delfinansiärer finns. Under 2021 fortsätter finansieringsarbetet.

Det här planerar museet att arbeta
med för att utveckla museets
förmedling och pedagogik:
- Samverka med liknande museer och
verksamheter
- Lyfta minnen från de sverigefinska
arbetare och kvinnor som tidigare har
arbetat på pappersbruket
- Utveckla museets pedagogik riktad
mot barn och unga
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BEVARA OCH FÖRVALTA KULTURARVET
FRÖVIFORS PAPPERSBRUK
Bevarande av industrimiljön
Parallellt med arbetet att utveckla Frövifors
pappersbruksmuseum som verksamhet och
besöksmål fortsätter även arbetet för ett långsiktigt bevarande av industrimiljön.
Under de senaste åren har en dialog förts med
Länsstyrelsen i Örebro. Under 2019 uppfördes
en vårdplan för museiområdet. Tillsammans
med den tillgänglighetsplan som påbörjades
under slutet av 2020 har museet en bra grund
för de restaureringsinsatser som behöver
göras på området. Ett viktigt arbete är att säkerställa platsens bevarande på lång sikt.
Förhoppningen är att museet under 2021 ska
kunna genomföra delar av de åtgärder som
finns angivna i vårdplanen, genom att söka
finansiellt stöd hos Länsstyrelsen och andra
bidragsgivare. Arbetet med att söka stöd
fortsätter under 2021.

Ett levande arkiv
Det gedigna bruksarkiv och branschbibliotek
som finns på Frövifors pappersbruksmuseum
har stor potential att användas i forskning och
undervisning, inte bara om platsens historia
utan även om pappers- och massaindustrins
framväxt nationellt och internationellt.
Ett viktigt arbete inför framtiden är att iordningställa en forskarsal så att arkivet kan användas
av forskare, inom studiecirklar och som pedagogisk plats för besökande grupper. Under
2021 ämnar museet att påbörja planerna med
att iordningställa forskarsalen samt sprida
kunskap om och stärka museets position som
ett branschmuseum för skogs- och pappersindustrin.
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En av museets viktiga uppgifter är att förvalta och visa de samlingar som under åren på
olika sätt kommit till museet. Ett annat viktigt
arbete är att samla in minnen och berättelser,
föremål, fotografier och handlingar som berättar om Frövifors pappersbruk. På så sätt blir
det möjligt att se flera perspektiv på det förflutna, något som museet kontinuerlig arbetar
med att förmedla i utställningarna.
Museet kommer under 2021 upprätta en ny
sektion för museiföremål i arkivet, som har
ett bra klimat för ett långsiktigt bevarande av
dessa föremål.
Arkivet är också en viktig inkomstkälla som
arkivdepå för BillerudKorsnäs i Frövi, ett arbete som fortsätter under 2021.

Museets finansiering
Att hålla museets ekonomi stabil är en viktig
förutsättning för att långsiktigt kunna arbeta
med större projekt och erbjuda och förvalta
det levande kulturarv som Frövifors Pappersbruksmuseum är, till allmänheten. Under 2020
påbörjades arbetet med att ta museets verksamhet in i en mer expansiv fas. Trots Coronapandemins restriktioner har museet kunnat
arbeta med att planera flera projekt som i
framtiden kommer gynna platsens hållbara
utveckling som besöksmål och pedagogisk
arena.
Idag får museet bidrag av Region Örebro
Län och Lindesbergs kommun i första hand
och i andra hand täcks museets kostnader
bl.a. av intäkter från uthyrning av vandrarhem
och lokaler samt stora evenemang. En annan intäkt under de senaste åren kommer av
uppdraget att sköta arkivtjänsten åt BillerudKorsnäs i Frövi. Under 2021 kommer museet
arbeta för att stärka ekonomin genom att hitta
samverkansformer med andra verksamheter
så som institutioner, föreningar, närverk, allmänheten och stiftarna.

Det här planerar museet att arbeta
med 2021 för att bevara och förvalta
kulturarvet Frövifors Pappersbruk
för framtiden:
- Fortsätta söka stöd för restaureringsinsatser
- Genomföra restaureringsinsatser
baserade på vård- och tillgänglighetsplanen
- Upprätta nya samlingssektioner i
arkivet
- Planera för att iordningställa forskarsalen
- Sprida kunskap om arkivet och stärka
museets position som ett branschmuseum
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ANPASSNINGAR I OCH MED CORONAPANDEMIN
Utökade öppettider
Varje vår och höst har museet haft öppet för
förbokade grupper och många bussresor
och skolklasser har kunnat komma hit. Årliga
evenemang som julmarknad, konserter, bilträffar och evenemanget Vinterspår har också
dragit en ansenlig publik. Året 2020 har museet inte kunnat ta emot några sådana grupper
eller hålla några stora evenemang. Situationen
som Coronapandemin sätter oss i gör att vi
försöker hitta nya arbetssätt som gör att vi fortsatt kan ta emot besökare och samtidigt göra
det på ett säkert sätt.
Under 2021 kommer museet hålla nya öppettider för att anpassa verksamheten till de nya
förutsättningarna. Förhoppningen är att fler
ska hitta till museet på egen hand. Besökare
kan förboka enskilda eller mindre gruppbesök
hos oss under vardagar och enskilda lördagar
10 – 16. På så vis vill vi sprida ut besöken hos
oss och göra vistelsen på museet smittsäker.
Museet kommer även erbjuda visningar för
mindre grupper som gör det möjligt att visa
utställningarna på ett säkert sätt.

Samverkan kring evenemang
Vi fortsätter sträva efter att sprida information om de möjligheter som finns att anordna evenemang på museiområdet. Det finns
stor potential att utveckla platsens evenemangsverksamhet, även för evenemang i
mindre format eller som görs mer eller mindre
digitalt för att minska smittorisken.
Under normala omständigheter håller museet
under ett verksamhetsår i många stora evenemang och guidningar för större grupper. Under
2021 strävar museet efter att på ett säkert sätt
fortsätta vara den populära arena för kultur av
alla dess slag, som det tidigare kunnat vara för

besökare. Alla evenemang som kan genomföras på ett smittsäkert sätt ser museet fram
emot att kunna erbjuda under året.Däribland
det Artist in residence-projekt som flyttats fram
p.g.a. pandemin.

Vi rör oss ut i regionen med
vår pedagogik
Museet erbjuder skolverksamheter möjligheten
att ta emot vår pedagog istället för att museet
tar emot skolklasser på museet, i de fall det
kan anses vara ett säkrare sätt att undvika
smittspridning. Under dessa besök strävar museet efter att ge ett innehållsrikt kunskapsutbyte och workshop där eleverna själva får vara
delaktiga i lärande och skapande. Att arbeta
utåtriktat är samtidigt något som museet vill
försöka skapa en kontinuitet kring även under
normala tider, varför det kan bli en god erfarenhet för framtida samarbeten med skolorna.

Så planerar vi att anpassa verksamheten under 2021:
- Genom utökade öppettider så att
besöksflödet kan spridas ut under en
längre tidsperiod
- Anpassa evenemang så att de kan
hållas smittsäkra
- Erbjuda skolorna aktiviteter och workshops på plats på skolan
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Fö rva ltn i n gs be rätte

lse

Allmänt om verksamheten
stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum bildades i januari månad 1 gB4.
Sedan 2001 har verksamhet kunnat bedrivas året runt. Detta mojliggjordes genom anställningen av en årsanställd museichef.
Genom olika bidragsanställningar har medarbetarskaran också utvidgats. ldag 20.1g har
museet sammanlagt3,2S tjänster (1 på 100 % och 4 deltid). Genom åren har också många
projektanställda och personer i arbetsmarknadsåtgärder tillförl personella resurser.
FÖrutom den utåtriktade verksamheten har vi genom åren satsat mycket på upprustning
och
utveckling av lokaler, byggnader, maskiner och markvård. Vi har genom detta även lyckats
rädda delar av kringmiljön. Arbetarbostaden Granbomsstugan har genom byggnadsvårdsbidrag och arbetsmarknadsåtgärder bevarats till eftervärlden och fungerar idag som vandrarhem och utställningslokal. Dokumentationsarbetet har framför allt inriktats på ått nygga upp
ett lokalt arkiv och bibliotek. ldag fungerar museets arkiv på uppdragsbasis som eilteruOKorsnäs Frövis slutarkiv genom ett externt avtal, med fast timdebitering.
Museet har genom åren av RAA markerats som ett av Sveriges viktigaste industriminnen och
dessutom det enda inom den industriella pappersindustrin i landet. Detta manifesterades
bl.a. genom museets deltagande i det landsomfattande projektet Svenska industriminnen.
Museet har genom åren blivit en viktig lokal och regional aktör med en rad allmänkulturella
evenemang och aktiviteter. Detta har lett till samverkan med en rad andra aktörer inom
kulturområdet och utvecklat nätverk åt olika håll, Vi kan sägas ha lagt en grund för den
framtida verksamheten både materiellt och kompetensmässigt.
Vad som inger viss oro for framtiden är att bidrag från stiftare och offenfliga aktörer minskar
eller helt uteblir. Den egna verksamheten genererar endast cirka 40 % av driftskostnaderna
fÖr verksamheten. Beroendet av att sälja externa tjänster bl.a. inom arkivkonsultområdet
och
att ha tvingats jaga projektpengar gör att fokus flyttas från huvuduppgifterna och kärnverksamheten. Detta gör också att det idag endast finns små ekonomiska förutsättningar för att
utveckla utställningsverksamhet och museipedagogik.
Verksamheten blir härigenom sårbar för framtiden. Den viktigaste frågan för de kommande
åren blir därför att utöka driftsfinansieringen och minska beroendet av projektstöd och
externa uppdrag. Här måste stiftarna, styrelsen, branschen och de kulturella institutionerna
öka insatserna och viljan till samverkan och kreativa långsiktiga lösningar.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt nu gällande urkund är:
o Att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka
för
tillkomsten och svara för driften av ett cellulosa- och pappersbrukshistoriskt museum i
Frövifors, samt stödja museiverksamheten ekonomiskt och genom gåvor av museimaterial eller på annat lämpligt sätt.
o Att främja teknikhistorisk undervisning och forskning samt samla, iordningsställa
och
ordna fÖremå|, modeller, fotografier, ritningar, arkivalier, böcker och annat som belyser
den tekniska och sociala utvecklingen inom cellulosa- och pappersbruksområdet.
o Att från stiftare och andra mottaga och förvalta medel, foremål och anläggningar,
som
överlämnats till stiftelsen, samt göra dem tillgängliga för allmänheten.*

t
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Bruk 2.0
Frövifors Pappersbruksmuseum valdes under året ut att delta i platsutvecklingsprojektet
Bruk 2.0. Projektet drivs av intresseföreningen Bergslaget. Projektet utgår från kulturmiljöer
och landskapet runtom, i syfte med att gemensamt utveckla dessa till attraktiva besöksmå|.
Projektet ska bidra till ökad hållbarhet - miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
Destination Bergslagen kommer att vara med och stötta de tre besöksmål som valdes ut
inom region Örebro Län. Under 2019 inleddes dialogen med personalen på Destination
Örebro om hur projektet konkret ska arbeta med Frövifors Pappersbruksmuseum under
projekttiden som löper fram till202l.

Museet på mitt språk
Projektet Museet på mitt spräk kunde genomforas under våren 2019 efter att finansiering
erhållits från Region Örebro Län och Kulturrådet i slutet av 2018. Projektet drevs under
våren som ett integrationsprojekt. Museet besöktes då av grupper med till Sverige nyanlända barn som tillsammans med museets personal fick diskutera kring platsens historia
och pappret som material. De frågeställningar och diskussioner som träffarna genererade
låg sedan till grund för hur museet arbetade vidare med projektet.
Projektet resulterade i att ett nytt flerspråkigt skyltmaterial riktat tilt barn fanns tillgängligt
på museet när sommarsäsongen inleddes. På skyltarna möter barnen tjuren Bulie och
elefanten Fant. Inspirationen till dessa maskotar kommer från kraftpappersvarumärket
Bullephant som under en lång period producerades på Frövifors Pappersbruk. Barnen
leds mellan skyltarna med hjälp av en karta, på vilken de även kan svara på ett antal frågor
eller lÖsa praktiska uppgifter. lnformation på skyltarna och karlan finns på svenska, engelska
arabiska, dari och finska.

Bevarande- och tillgänglighetsfrågor
Under året uppfördes en vårdplan för museiområdet av företaget Arkitektur & Byggnadsvård. Vårdplanen delfinansierades med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen i örebro. Denna
vårdplan kommer att fungera som ett styrdokument for kommande restaureringsinsatser på
museiområdet och dess byggnader.
Planen är även att uppföra ett liknande styrdokument för tillgänglighetsfrågor för museiområdet. Detta kommer att genomföras när ekonomiska förutsättningar finns, förhoppningsvis under 2020.
I den verksamhetsplanering for 2020, som under hösten 2019 utarbetades, har ett stycke
formulerats gällande värdegrunden inom museiverksamheten. Vi ska som verksamhet värna
allas rätt till kultur och vårt gemensamma kulturarv. Vi ska sträva efter att vara ett museum
som är anpassat utifrån den enskilde individens förutsättningar. Tillgängligheten ska både
vara utifrån fysiska förutsättningar med tillgänglighetsanpassning i museets Iokaler. Men
även språkligt, genom att arbeta flerspråkigt i museets basutställningar för att tillgängliggÖra museets verksamhet till en större publik. Barnen ska känna att dom är delaktiga och
får lära och uppleva genom sitt besök på museet, genom att vi utvecklar ett åldersanpassat
utställningsmaterial riktat till våra yngre besökare.

Sverigefinnar på Frövifors Pappersbruk
Under våren gick en inbjudan ut via Lindesbergs Kommuns finska Förvaltningsområde.
lnbjudan riktades till de personer med finsk bakgrund som tidigare arbetade på Frövifors
,{t,
Pappersbruk eller i skogen som var kopplad till pappersbruket.

-
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Tanken är att dokumentera dessa levnadsöden och berättelser i ett nytt intervjuprojekt.
Under speciellt 1950- och 60-talen kom en stor inflyttningsvåg från Finland till Sverige och
många av de människor som kom till området kring Frövi började att arbeta på Frövifors
Papperbruk.
I april hölls ett uppstartsmöte for projektet på museet. Tanken är att vi ska kunna genomföra

intervjuerna när finansiering erhållits för att anlita en filmare som kan dokumentera berättelserna. Resultatet kommer sedan att leda till en utställning på museet.

Artist in residence
Under hösten 2019 valdes Frövifors Pappersbruksmuseum ut som en av 5 platser runt om
i Region Örebro Län som ska delta i en kommande artist in residence-projekt som kommer
att hållas under 2020.En inbjudan, etts.k. "open call", utlystes islutetavåret riktattill
internationella konstnärer som vill delta i projektet. Under början av 2O2O kommer en jury
att avgÖra vilka konstnärer som väljs ut till att delta i residenset. De medverkande konstnärerna kommer sedan att under två vistelseperioder få bo och verka på 5 olika platser runt om
i Region Orebro Län. I Frövifors är resulatet av residenset tänkt att leda till en konstutställning
som visas under sommaren 2020.

Beviljade bidrag 2019
Sparbanksstiftelsen Bergslagen beviljade ett bidrag till projektet Papperstabb. Bidraget
var på 25 000 kr och kommer att användas för att få projektet i rullning. Ytterligare finansiering behövs för att kunna genomfora projektet fullt ut på sättet det är tänkt.
Länsstyrelsen i Örebro beviljade ett bidrag till museet för att delfinansiera vårdplanen för
museiområdet. Bidraget täcker g4 o/o av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock
hÖgst 100 000 kr. 84 009 kr betalades islutet av året ut från Länsstyrelsen då vårdplanen
hade genomförts.
Korsnäs Sociala Fond beviljade i slutet av året 20 000 kr i bidrag for inköp av bord till
museiverksamheten. Något som det finns behov av att införskaffa till exempelvis evenemang
eller konferenser. Bidraget kommer att nyttjas under 2020.
De verksamhetsmedel som Region Örebro Län ger till Frövifors Pappersbruksmuseum i
roll av stiftare till museet flyttades under året från att ha varit ett föreningsbidrag till att nu

istället ligga under regionala utvecklingmedel. I praktiken innebär inte detta någon ekonomisk
skillnad för museiverksamheten. Verksamhetsmedlet ligger på 26g 000 kr.
Det ekonomiska bidraget som kommer från Lindesbergs Kommun i roll av stiftare ligger
fortfarande kvar som ett föreningsbidrag och ligger på 150 000 kr.

Evenemanq och utställninqar under 2019

Vinterspår
FrÖvifors Pappersbruksmuseum var åter igen del av Lindesbergs Kommuns kulturevenemang Vinterspär som hölls under första helgen i februari. Över 30 olika utställare och

programpunkter samlades på museet. Evenemanget lockade ca 1000 besökare.

Sommarutställning - A Paper Art Fantasy
Som del i arbetet med att lägga fokus på pappret som material anordnas varje år en stor
sommarutställning på museet. 2019 års utställning, A Paper Art Fantasy, visade papperskonst skapad av åtta svenska konstnärer. De fick i uppdrag att skapa en egen värld gjord-,

{
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i papper. Utgångspunkten låg i referenser med sagor som A/ice i lJndertandet och Trollkarlen frän Oz. Målsättningen var att skapa en konstutställning som bjuder in en yngre
publik att ta del av samtidskonsten, Utställningen togs väl emot av publiken och resulterade
även i att många barnfamiljer besökte museet under sommarsäsongen.

Teaterprojektet
in gen Bergslagens Spektakelteater, u nder ledn in g av reg issören/
amatörteaterkonsulten Stefan Jansson, visade under början av sommaren teaterforeställningen Pappersvalsen i museets maskinhall. Pjäsen var nyskriven och utspelade sig på
Frövifors Pappersbruk under 1 950{alet.

AmatÖrteaterfören

De sex ordinarie föreställningarna samt en extrainsatt föreställning sålde alla slut och
genererade i att många besökare kom till museiområdet.

Motorfik & Torch lt Carclub
Ett återkommande evenemang som funnis på området under de senaste åren är den s.k.
kustomträff som föreningen Toch lt Carclub har arrangerat. Denna genomfördes även under
2019. Ett för museet nytt evenemang var det motorfik som startades upp under sommaren.
Vid två tillfällen arrangerades evenemanget tillsammans med några lokala motorentusiaster.

Julmarknaden
Arets julmarknad hölls traditionsenligt under slutet av november. Ett uppskattat evenemang
som årligen anordnas av museets vänförening, Frövifors Pappersbruks MuseiVänner.
Arets julmarknad varden mest besökta underevenemangets 19-åriga historia.

Personal
Museets curator/pedagog slutade sin tjänst i september 2019 dä hon fått erbjudande om
en annan tjänst. Beslut togs att avvakta med att tillsätta tjänsten tills först efter årsskiftet
då det ekonomiska läget var ansträngt under hösten. Rekryteringsprocessen inleddes
under december med förhoppning att tillsätta tjänsten i början av 2020.
Samverkan med skolorna
Personal från museet presenterade sitt pedagogiska utbud under den s.k. Utbudsdagen
som årligen hålls i örebro Konserthus.
Museet besÖktes under 2019 av skolklasser från museets närområde. Antalet skolbesök
var ovanligt få under året.

Arkivet
Lindesbergs Kommun meddelade att man kommer att flytta de arkivhandlingar man förvarar i Frövifors Pappersbruksmuseums arkiv. Dessa kommer tillsammans med andra
kommunala handlingar, som nu förvaras i andra arkiv, istället att flyttas till Arkivcentrum i
Arboga. Flytten kommer att ske innan 2021då kontraktet löper ut.

Mästerskaparna
FrÖvifors Pappersbruksmuseum var under våren inspelningsplats for ett av avsnitten i
SVT's nya programserie Mäsfe rskaparna. I programmet tävlar deltagarna i olika slöjdoch hantverkstekniker i olika material. Avsnittet som spelades in på museet hade papper
som tema. Programmet sändes i november och genererade många ny besökare till
museets hemsida och sociala medier.

x
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Lindedagen och Seniormässan i Lindesberg
Personal från museet, samt några medlemmar ur vänforeningen presenterade sina
verksamheter under evenemangen Lindedagen och Seniormässan i Lindesberg.

Besöksstatistik
Under det gångna verksamhetsåret uppgick det totala antalet besökare till 12 6Z9
personer. Besöken fördelar sig enligt följande:
2019
Betalande besökare
1 573
Övriga besökare
323
Anläggningsbesökare
2 900
Besökande vinterspår
970
Besökande julmarknad, betalande
2 949
Besökande julmarknad, gratis
850
Evenemang
3 114
Summa besökande
12 679

2018
2 037
228
1 723
1 100

2 339
1 000

620

I 047

Avslutninq
Pappersbruksmuseet i Frövifors har under de sista verksamhetsåren utvecklats materiellt
på ett mycket bra sätt. Resurser har genom projektstöd skapats som ger goda möjligheter
fÖr den fortsatta utvecklingen av museet. Allmänhetens intresse för och kunskap om
verksamheten har också ökat. Olika evenemang, teaterverksamhet, levandegörandearbete, bevarandearbete, dokumentation, uppbyggande av arkiv och bibliotek är några
exempel på det som har åstadkommits. Men museet lever på en osäker grund vad gäller
ekonomin. Beroende av sidoinkomster via externa arkivkonsulting, vandrarhemsverksamhet, lokaluthyrning och insatser via arbetsmarknadsprojekt är idag ett måste for
museet.
FÖr att kunna öka kärnverksamheten, utifrån museets ursprungliga ambitioner vad gäller
utställningsverksamhet och pedagogik, krävs större bidrag och insatser från samhället
och pappersindustrin. Ambitionerna att utvecklas till ett branschmuseum for landet lever än
men är i dagsläget ej genomforbarl. Förhoppningsvis kan vi nå dit i framtiden.

Eget kapital
Donationskapital
265 000

Vid årets början
Arets resultat
Vid årets slut

265 000

Grundfond
700 000
700 000

Fritt eget
kapital
871 690

-l !q 436_
705 254

Flerårsöversikt

Hwutinuiiter
Arets resultat
Totalt eget kapital

2019
2 248 291
-166 436
1 670 254

201

I

2236 662
-143 196
1 836 690

2017
2 163 683
-13 422
1 979 8B6

201 6

2 315 Bii
54 742
1 993 308

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.,

A
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Resultaträkning
Belopp

ikr

2019-01-01

Nof - 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

Nettoomsättning

1 269 937

Bidrag

978 354
2 248 291

2236 662

-129 596
-440 401
-1 819 502

-114 801
-424 786
-1 809 783

-25 228
-1 66 436

-30 4BB
-143 196

-166 436

-143 196

-166 436

-143 196

1 238 171
998 491

Röre/sens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggnin gstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Arets resultat

iL
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{
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Balansräkning
Belopp

Not 2019-12-31

ikr

2018-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
M ateri el I a a n I ägg n i n g sti I lgå ng a

r

Byggnader på annans mark
lnventarier, verktyg och installationer

128 073

23 479
151 552

Summa anläggningstillgångar

Omsättn

i

n

176 780

gsti I lgångar

Varulager m m
Handelsvaror

prygq
190 290

Ko

137 221
39 559

197 651
197 651

rtf ri sti g a fo rd ri n g a r

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

--

98 320
7 908
32 BO1
139 029

166 189
22 596
53 114
241 899

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 429 106

1 459 996

1 758 425

1 899 546

SUMMA TILLGÅNGAR

1 909 977

2 076 326

.
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-s1

265 000
700 000
965 000

265 000
700 000
965 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Donationskapital
Grundfond
Fritt eget kapital

Disponibla medel
Arets resultat

871
-166
705
1 670

690
436
254

1 014 886

_]1!

t9Q

254

871 690
1 836 690

61 148
73 348
105227
239 723

60 966
80 271
98 399
239 636

1 909 977

2 076 326

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och fcirutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER

7 _-
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fr

§4/22 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum - TN 2021/78-1 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum : Årsredovisning 2019

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum

10 (12)

Org nr 877'101-0603

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokforingsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas
bland stiftelsens intäkter.
Avskriv

n i ng sp ri ncipe r för a n I ägg ni ng stiltg ång ar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:
a an I ägg n i ng stillg å ng ar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
M ateriell

Not

1

25 är

5år

Anställda och personalkostnader
2019-01-01

2018-01-01

201 9-1 2-31

201 B-1 2-31

2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

Medel a ntalet a n stäl I d a
Sverige

Not

2

Bidrag

Lindesbergs kommun
Bidrag för personalkostnader
Örebro läns landsting
Sociala Fonden
Sparbanksstiftelsen, ABF m fl

150 000
435 355

297 999
20 000

z5 000
978 354

150 000

575 089
265 002
B 400

998 491

1

&
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Not

3

Avskrivningar av materieila och immateriella anläggningstillgångar
2019-01-01

_2919 1?t1

2018-01-01
- 2018-12-31

-25 228
-25 228

-30 488
-30 4BB

lnventarier, verktyg och installationer

Not

4

Byggnader på annans mark
2019-12-31

Ac ku m u I erade

an

skaffn i ng sv ä rd e n

Vid årets början och slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Not

5

201 B-1 2-31

2 325 989
2 325 989

-2

2 325 989
2 325 989

768
-9 148

-2179 620
-9 148
-2 rygrye

1BB

"21s731e

128 073

137 221

lnventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

Acku m u I e rad e

an

skaffn

in g

sv ärd e n

Vid årets början och slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut
Not

6

201 B-1 2-s1

797 349
797 349

797 349
797 349

-757 790
-16 080

-736 449

-tii

-21 341

7il

ato

23 479

7g!

39 559

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Arbetsmarknadsverket

?91

e-1?-11
32 801
32 B0l

__

201 8-1 2-s1

53 114
53 11i
"{
rl

l
i

i
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Not

7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-s1

2018-12-31

16 955

17 253
16 955

Särskild Löneskatt 201 7
Särskild Löneskatt 201 8
Särskild Löneskatt 201 9
Revision
ÖvrigVBokförin gsarvode
Semesterlön
Sociala avgifter

19 412

9 500

I 000
38 320
12 040
105 227

Frövi 2020-

Q&p",-,"--=-=
Per Persson

g-r
Birgitta Johansen

staffan

svedskos

Per Bertilsson

(

d

7/. ffi^rawendter

ilulÅ§, { hqr

fi-*--§A---

Lennart Stolpe

Bjarne Olsen

ÅÅ^^ S bjÅÅr^r1-\
Hans S Eriksson

Vår revisionsberättetse har avgivits

§1-.5-

--)

Jim Wahlström
Auktoriserad revisor

2O2O-

O
/'*

(<'

l -ZS
a- .^-.--

'-",'-)

Larz Lundberg

,/

I 000
7 000

36 670
11 521
98 399
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Revls onsbBrättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum, org. nr 877101-0603

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum för är 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige- Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

-

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

-

-

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, uiformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

-

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drarvi en slutsats om Iåmpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfaftning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna konirollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum år

2019.

l-
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Enllgt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselaqen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen elIer om det finns skäl för entledigande, eller

-

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

-

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersät!

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

ningsskyldighet mot stiftelsen.
Örebro den 28 april 2O2O
KPMG AB
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Uarz Lundberg

Förtroendevald revisor
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum bildades i januari månad 1984.
Sedan 2001 har verksamhet kunnat bedrivas året runt. Detta möjliggjordes genom anställningen av en årsanställd museichef.
Genom åren har medarbetarskaran utvidgats med tjänster såsom pedagog/curator,
administratör, vaktmästare samt personal som bemannar arkiv och reception. Idag 2020
har museet sammanlagt 3.75 tjänster (1 på 100 % och 4 deltid).
Museet har av Riksantikvarieämbetet genom åren markerats som ett av Sveriges viktigaste
industriminnen och dessutom det enda inom den industriella pappersindustrin i landet. Detta
manifesterades bland annat genom museets deltagande i det landsomfattande projektet
Svenska Industriminnen. Hösten 2020 utnämndes museet till Årets Arbetslivsmuseum
2021.
Förutom den unikt bevarade industrimiljön och maskinhallens utställningar kring brukets
historia finns på museet ett flertal basutställningar som handlar om förpackningens
historia.
Frövifors Pappersbruksmuseum drivs med en amibiton att växa som svenskt papperscentrum. Under de senaste verksamhetsåren har vi, med utgångspunkt i pappret som
material, producerat ett flertal utsällningar, både från ett konstnärligt och ett historiskt
perspektiv.
Utvecklingen av museets pedagogiska förmedling har prioriterats mycket under de senaste
åren. Sedan 2014 finns en anställd pedagog på museet.
I museiverksamheten värnar vi om allas rätt till kultur och vårt gemensamma kulturarv. Vi
strävar efter att var ett museum som är anpassat utifrån den enskilde individens förutsättningar. Museet ska vara tillgängligt utifrån fysiska förutsättningar med tillgänglighetsanpassning i museet lokaler, men även språkligt, genom att arbeta flerspråktigt i museets utställningar för att tillgängliggöra museets verksamhet till en större publik. 2020 påbörjades
arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan för verksamheten.
Museet har genom åren blivit en viktig lokal och regional mötesplats med en rad allmänkulturella evenemang och aktiviteter. Det har lett till samverkan med en rad andra aktörer
inom kulturområdet och har utvecklat nätverk åt flera håll.
Förutom den utåtriktade verksamheten ha vi genom åren satsat mycket på upprustning
och utveckling av lokaler, byggnader, maskiner och markvård. Vi har genom detta även
lyckats rädda delar av kringmiljön. Arbetarbostaden Granbomstugan har genom byggnadsvårdsbidrag bevarats till eftervärlden och fungerar idag som vandrarhem. 2019 upprättades en vårdplan för museiområdet och dess byggnader. Tillsammans med tillgänglighetsplanen kommer denna att fungera som styrdokument över hur framtida insatser
ska genomföras.
På museet finns ett lokalt bruksarkiv och bibliotek. Idag fungerar museets arkiv på uppdragsbasis som BillerudKorsnäs Frövis slutarkiv genom ett externt avtal, med fast timdebitering.
Dokumentations- och föremålsinsamling genomförs kontinuerligt inom verksamheten
genom exempelvis intervjuprojekt som ämnar att till framtiden bevara berättelser från de
människor som en gång arbetat på Frövifors Pappersbruk.
Verksamheten är idag i behov av intäkter via arkiv- och vandrarhemstjänster. Under de
senaste åren har vi satsat på att utveckla museibutiken och caféet. En del i verksamheten
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som genererar mer och mer sidointäkter till museet för var år som går. Förhoppningen är
att museet i framtiden ska kunna drivas med intäkter från kärnverksamheten i högre grad
än vad som är möjligt idag.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt nu gällande urkund är:
● Att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för
tillkomsten och svara för driften av ett cellulosa- och pappersbrukshistoriskt museum i
Frövifors, samt stödja museiverksamheten ekonomiskt och genom gåvor av museimaterial eller på annat lämpligt sätt.
● Att främja teknikhistorisk undervisning och forskning samt samla, iordningsställa och
ordna föremål, modeller, fotografier, ritningar, arkivalier, böcker och annat som belyser
den tekniska och sociala utvecklingen inom cellulosa- och pappersbruksområdet.
● Att från stiftare och andra mottaga och förvalta medel, föremål och anläggningar, som
överlämnats till stiftelsen, samt göra dem tillgängliga för allmänheten.

Utveckling av museets verksamhet under 2020
Tjänster
Pernilla Hjelt tillträdde tjänsten som pedagog/curator i februari. Förutom att arbeta med
museets pedagogiska utveckling och möten med barn och unga har Pernilla Hjelt varit
delaktig i finansiering av kommande projekt och ansvarar för museets utställningsverksamhet
tillsammans med Mikael Tiderman
Gläntan
Frövifors Pappersbruksmuseum valdes 2019 ut som en av tre platser i Örebro län som får
medverka i projektet Bruk 2.0. Projektet utgår från industrihistoriska kulturmiljöer och
landskap i syfte att gemensamt utveckla dem till attraktiva besöksmål. Målet är att
platsutvecklingen ska bidra till en ökad samhällsnytta som skapar affärsmöjligheter att
utvecklas hållbart - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Under 2020 anlitade Bruk 2.0 företaget Skogen Grafisk Form som, utifrån de diskussioner
som förts om vilket projekt som skulle genomföras på museet, tog fram idékonceptet
Gläntan. Gläntan är tänkt att bli en kreativ lärande och skapandemiljö på museet som
berättar om skogen och papprets väg från träd till färdig produkt. Under december 2020
påbörjades arbetet med att skapa Gläntan , tillsammans med Skogen Grafisk Form med
medel från Länsstyrelsen i Örebro län, Bruk 2.0 och BillerudKorsnäs i Frövi.
Arbetarnas minnen 2
I projektet samlar museet in berättelser från sverigefinska arbetare, samt kvinnor, som
arbetat på Frövifors pappersbruk. Arbetarnas minnen 2 påbörjades med en dag i Nyberget
där deltagarna fick vara med i filmade intervjuer. Finskt förvaltningsområde på Lindesbergs
Kommun är också med i projektet och genomförde bland annat översättningar av
intervjuerna från finska till svenska. Projektet forsätter under 2021 och ska resultera i nytt
material till filmerna i Maskinhallen samt en ny film om sverigefinska arbetare som ska visas
under år 2022.
Utställningar, pedagogik och arkiv
2020 års sommarutställning På Tapeten blev en riktig publiksuccé och fick förlängd visning
fram till november för bokade besök. Samarbetsparterna gav också klartecken för att
fortsätta visa På Tapeten under 2021 i en uppdaterad version.
I augusti hölls en workshop i två delar på Arboga bibliotek, med temat tapeter. Barnen fick
praktisk och teoretiskt kunskap om tapetens tillblivelse från ark till rulle, från mönsteridé till
mönsterupprepning. Biblioteket ser gärna ett fortsatt samarbete.
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Arkivet har under året tagit hand om handlingar från Oppboga bruk, från Lindesbergs
kommuns kulturhistoriska arkiv. Arbetet med att ta hand om handlingar från BillerudKorsnäs
har fortsatt under 2020, men arbetsinsatsen har begränsats av de nya öppettiderna på
museet.
Samarbeten
Frövifors Pappersbruksmuseum var med att starta ett Nordiskt samarbetsnätverk för
papperskonst i mars månad, tillsammans med bland annat Museum for papirkunst i
Danmark. Samarbetet är tänkt att leda till turnerande utställningar och gemensamma
finansiella ansökningar kring projekt samt ett brett kunskapsutbyte.
Till utställningen På Tapeten samarbetade museet med en rad olika företag och museer som
genom sina kunskaper och föremål inte bara gjorde utställningen innehållsrik utan även
ledde till att museet fick kunskaper om pappershistoria, tapethistoria och hantverk,
stilhistoria och utställningsteknik för att nämna något. Samarbetet har även bidragit till ett
insamlat material i form av intervjuer, foton och tapeter. Samarbetet fortsätter in i år 2021 och
förhoppningsvis även längre fram i tiden.
I Arbetarnas minnen 2 samarbetade museet med finskt förvaltningsområde i Lindesberg.
Samarbetet fortsätter under hela projektperioden och är av största betydelse i
kommunikationen mellan deltagarna och museet.
Utnämnande
Frövifors Pappersbruksmuseum fick under hösten 2020 glädjande ta emot priset och
utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2021. Utnämningen innebär förutom äran och
publiciteten en prissumma på 25 000 kronor, som museet kommer använda till att utveckla
basutställningen i Maskinhallen under 2021.
Beviljade medel
Riksantikvarieämbetet beviljade bidrag för projektet Arbetarnas minnen 2 med 106 000 kr.
Länsstyrelsen i Örebro län beviljade bidrag på 45 000 kr för en tillgänglighetsplan som
påbörjades under december månad.
Länsstyrelsen i Örebro län har sedan tidigare beviljat ett bidrag på 700 000 kr för omläggning
av underhållsverkstadens tak. På grund av situationen med Coronapandemin hann museet
inte söka medfinansiering på 120 000 kr, och omläggningsarbetet skjuts upp till dess att
medfinansieringen kan lösas.
Sparbanksstiftelsen Bergslagen beviljade bidrag på 25 000 kr för att museet ska kunna visa
känsliga föremål. Bidragen gick bl.a. till inköp av plexiglasskivor som idag används för att
visa känsliga fragment av papperstapeter.
Projektet Gläntan beviljades bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län med 75 000 kr och
sponsring från BillerudKorsnäs Frövi med 25 000 kr.
Bidrag för intäktsbortfall på grund av pandemin har beviljats från Region Örebro län med
100 000 kr och från Kulturrådet med 37 800 kr.
I en andra utlysning av bidrag för krisstöd i kulturen beviljades museet 200 000 kr som ska
gå till ökad tjänstgöringsgrad för museets pedagog/curator under 2021 och en timanställning
för att kunna täcka behovet av personal under helgöppna evenemang och under sommarens
mest hektiska veckor.
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Konsekvenser av Coronapandemin
Varje vår och höst har museet haft öppet för förbokade grupper. Många bussresor och
skolklasser har kunnat komma hit. Årliga evenemang som julmarknaden, konserter, bilträffar
och evenemanget Vinterspår har också dragit en ansenlig publik. Nu har det förbokade
gruppbesöken på museet uteblivit och de flesta evenemang blev inställda till följd av
pandemin, vilket lett till ett stort inkomstbortfall.
Situationen som Coronapandemin satt oss i gör att vi försökt hitta nya arbetssätt för att
fortsätta kunna ta emot besökare och samtidigt göra det på ett säkert sätt. Museet införde
därför nya tider för öppethållande under hösten för att locka enskilda besökare till smittsäkra
besök.
Intäkterna från uthyrning av rum på vandrarhemmet blev betydligt lägre i år då de stora
kunderna så som bemanningsföretag uteblev.
Projektet Arbetarnas minnen 2 förlängs till nästkommande år då det varit svårt att genomföra
intervjuer med tanke på smittspridningen. Detta innebär att de beviljade medlen från
Riksantikvarieämbetet till största delen kommer att användas under 2021.
Besöksstatistik
Under det gångna verksamhetsåret uppgick det totala antalet besökare till 5 579
personer. Besöken fördelar sig enligt följande:
2020
Betalande besökare
2 357
Övriga besökare
324
Anläggningsbesökare
1 105
Besökande vinterspår
1 793
Besökande julmarknad, betalande
0
Besökande julmarknad, gratis
0
Evenemang
0
Summa besökande
5 579

2019
1 573
323
2 900
970
2 949
850
3 114
12 679

Museets arbete utifrån den Regionala kulturplanen
Uppdrag och mål
Att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i Örebro län och visa upp
viktiga delar av länets historia.
● Visning av basutställningarna under sommarsäsong och extra öppethållande under
hösten.
● Ett mindre antal guidade visningar genomfördes på ett smittsäkert sätt.
● Utveckling av historieförmedling av maskinhallen genom projektet Arbetarnas minnen 2.
Att ge besökare nya kunskaper och perspektiv
● Nya kunskaper i På Tapeten, om tapetens historia och papprets utveckling från
handpapper till rullpapper, om tapetarbetares arbetsvillkor och människors levnadsvillkor för att nämna något.
● Projektet Gläntan utvecklar en utställning som ger nya kunskaper och perspektiv på
skogen och papperstillverkningen i dag samt om papprets möjligheter.
Att nå nya målgrupper och utanför länet
● Nya målgrupper, både nationella och internationella, både unga och gamla, bland annat
med intresse för formgivning, kulturhantverk och byggnadsvård besökte På Tapeten.
● Projektet Gläntan utvecklas för barn och unga - en målgrupp vi vill få fler av på museet.
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Att besitta och utveckla kompetens inom museiområde
● Utställningen På Tapeten och projektet Gläntan gav nya kunskaper inom vårt museiområde, med hjälp av inläsning och samarbeten med museer och företag.
Samverkan med andra museer eller andra aktörer i syfte att utveckla verksamheten
● Samverkan med bland annat Länsmuseum Gävleborg har utvecklat verksamhetens
kunskap och hantering av äldre pappersföremål så som tapeter.
● Samverkan med finskt förvaltningsområde har gjort insamlingen av minnen från
sverigefinska arbetare möjlig, en kunskap som vi svårligen hade nått utan dem.
● Museets konstverksamhet har utvecklats genom ett medlemskap i Nordisk samverkan
för Papirkunst.
Sex perspektiv
Hela länet
● Museet erbjuder kultur och historia utanför storstadsregionerna.
Jämställdhet
● Intervjuprojektet Arbetarnas minnen 2 syftar till att nå kvinnor som arbetat på pappersbruket för att ge fler perspektiv på platsens historia. Resultatet av projektet presenteras
i museets utställningar för att ge en mer nyanserad bild av livet på pappersbruket, där
kvinnorna synliggörs i högre grad.
Socioekonomi
● Fortsatt låg entré till utställningarna samt kostnadsfri ledning i skapande verkstad för
besökare.
Barn
● Gläntan utvecklas som kreativ skapandemiljö och utställning om skogen.
● Workshops för barn har genomförts på museet och i Arboga
● Skapande verkstad har erbjudits under ledning eller på egen hand under museets
öppethållande.
Etnisk och språklig bakgrund
● Intervjuprojektet Arbetarnas minnen 2 tar tillvara sverigefinska arbetares minnen och
översätter materialet till finska och engelska.
Funktionsnedsättning
● En tillgänglighetsplan påbörjades i december 2020.
Avslutning
Pappersbruksmuseet i Frövifors har under de sista verksamhetsåren utvecklats materiellt
på ett mycket bra sätt. Resurser har genom projektstöd skapats som ger goda möjligheter
för den fortsatta utvecklingen av museet. Allmänhetens intresse för och kunskap om
verksamheten har också ökat. Olika evenemang, teaterverksamhet, levandegörandearbete, bevarandearbete, dokumentation, uppbyggande av arkiv och bibliotek är några
exempel på det som har åstadkommits. Men museet lever på en osäker grund vad gäller
ekonomin. Beroende av sidoinkomster via externa arkivkonsulting, vandrarhemsverksamhet, lokaluthyrning och insatser via arbetsmarknadsprojekt är idag ett måste för
museet.
För att kunna öka kärnverksamheten, utifrån museets ursprungliga ambitioner vad gäller
utställningsverksamhet och pedagogik, krävs större bidrag och insatser från samhället
och pappersindustrin. Ambitionerna att utvecklas till ett branschmuseum för landet lever än
men är i dagsläget ej genomförbart. Förhoppningsvis kan vi nå dit i framtiden.
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Eget kapital

Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Donationskapital
265 000

Grundfond
700 000

265 000

700 000

Fritt eget
kapital
705 254
-159 985
545 269

2019
2 248 291
-166 436
1 670 254

2018
2 236 662
-143 196
1 836 690

2017
2 163 683
-13 422
1 979 886

Flerårsöversikt
Huvudintäkter
Årets resultat
Totalt eget kapital

2020
1 958 640
-159 985
1 510 269

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
2020-01-01
Belopp i kr
Nettoomsättning
Bidrag
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not - 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

932 542
1 026 098
1 958 640

1 269 937
978 354
2 248 291

-99 159
-359 219
-1 631 022

-129 596
-440 401
-1 819 502

-29 148
-159 908

-25 228
-166 436

-77
-159 985

–
-166 436
–
-166 436

2

1
3

-159 985
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Balansräkning
Belopp i kr

2020-12-31

2019-12-31

118 925
23 080
142 005

128 073
23 479
151 552

189 232
189 232

190 290
190 290

31 240
37 281
33 080
101 601

98 320
7 908
32 801
139 029

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 608 488
1 899 321

1 429 106
1 758 425

SUMMA TILLGÅNGAR

2 041 326

1 909 977

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader på annans mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

4
5

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6
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Org nr 877101-0603

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

265 000
700 000
965 000

265 000
700 000
965 000

705 254
-159 985
545 269
1 510 269

871 690
-166 436
705 254
1 670 254

76 197
50 207
404 653
531 057

61 148
73 348
105 227
239 723

2 041 326

1 909 977

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Donationskapital
Grundfond

Fritt eget kapital

Disponibla medel
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Org nr 877101-0603

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10).
Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas
bland stiftelsens intäkter.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Not 1

Anställda och personalkostnader

25 år
5 år

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

4

3

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

150 000
418 698
368 000
21 200
–
68 200
1 026 098

150 000
435 355
297 999
–
20 000
75 000
978 354

Medelantalet anställda
Sverige
Not 2

Bidrag

Lindesbergs kommun
Bidrag för personalkostnader
Örebro läns landsting
Rikantikvarieämbetet *)
Sociala Fonden
Sparbanksstiftelsen, ABF m fl

*) 106 000 erhållet från Riksantikvarieämbetet för projektet Arbetarna minne 2
av detta har endast 21 200 använts och intäktsförts för 2020, resten används 2021

§4/22 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum - TN 2021/78-1 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum : Årsredovisning Pappersbruksmuseet 2020

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum

12
(13)
13 (14)

Org nr 877101-0603

Not 3

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2020-01-01
2019-01-01
- 2020-12-31
- 2019-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Not 4

Byggnader på annans mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Planenligt restvärde vid årets slut
Not 5

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Planenligt restvärde vid årets slut
Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Arbetsmarknadsverket

-29 148
-29 148

-25 228
-25 228

2020-12-31

2019-12-31

2 325 989
2 325 989

2 325 989
2 325 989

-2 197 916
-9 148
-2 207 064
118 925

-2 188 768
-9 148
-2 197 916
128 073

2020-12-31

2019-12-31

797 349
19 600
816 949

797 349
–
797 349

-773 870
-19 999
-793 869
23 080

-757 790
-16 080
-773 870
23 479

2020-12-31
33 080
33 080

2019-12-31
32 801
32 801
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Not 7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Särskild Löneskatt 2018
Särskild Löneskatt 2019
Särskild Löneskatt 2020
Revision
Övrigt/Bokföringsarvode
Semesterlön
Sociala avgifter
Krisstöd avseende 2021
Projektet Arbetarnas minnen 2
Frövi 2021Ove Karlsson

Mikael Tiderman

Per Persson

Joacim Hermansson

Birgitta Johansen

Per Bertilsson

Staffan Svedskog

Tommy Bohman

Lennart Stolpe

Mattias Albertsson

Ordförande

Hans S Eriksson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-

Jim Wahlström

Auktoriserad revisor

Larz Lundberg

2020-12-31

2019-12-31

–
19 412
18 243
9 500
9 000
48 472
15 226
200 000
84 800
404 653

16 955
19 412
–
9 500
9 000
38 320
12 040
–
–
105 227
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Frövi 210505

Bidragsansökan till Lindesbergs Kommun
- Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum 2021

Hej!
Museet arbetar brett med insatser för att bevara den för landet unika industrimiljö som finns i
Frövifors, där dåtid och nutid möts sida vid sida. Som verksamhetsledare för Frövifors
Pappersbruksmuseum är jag stolt över att vi i år tilldelats utmärkelsen Årets
Arbetslivsmuseum. En utmärkelse som jag anser vara en bekräftelse på att den verksamhet
vi utvecklar och driver i Frövifors är uppskattad av många och håller en hög kvalitativ nivå
även ur ett nationellt perspektiv. Det stärker oss som arbetar med verksamheten i vår
ambition att växa som museum och svenskt papperscentrum. Jag hoppas också att
utmärkelsen positivt bidrar till den regionala turist- och besöksnäringen.
Just nu arbetar museet med ett flertal projekt riktade till en yngre publik för att göra dem
delaktiga i kulturarvsfrågor. I den bifogade verksamhetsplaneringen beskrivs dessa och
många andra pågående projekt och evenemang som planeras inom vår verksamhet under
2021. Min förhoppning är att verksamhetsplaneringen synliggör vår vilja att utvecklas och
sträva framåt, som museiverksamhet, kulturarena, kunskapscentrum och besöksmål.

Coronapandemins konsekvenser för museiverksamheten
Pandemiåren 2020 och 2021 har varit, och är fortfarande, en tuff period för vår verksamhet
att ta sig igenom, likt det är för många andra verksamheter, inte minst inom kultursektorn.
Pandemin har inneburit att vi har fått anpassa verksamheten till det som har varit möjligt
utifrån de restriktioner som gällt. Årliga och tillfälliga evenemang och bokade besök har
uteblivit vilket tär på museets ekonomi.
Vi valde tidigt under pandemin att fortsätta arbetet med kommande utställningar och projekt,
snarare än att tillfälligt stänga ner verksamheten och korttidspermittera personalen. Ett val
som i backspegeln visat sig vara lyckat. Sommarsäsongen 2020 var några av de mest
välbesökta månaderna i museets historia.

Ansökan för bidrag 2021
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker härmed om sitt årliga bidrag från
Lindesbergs Kommun. Det är min förhoppning att ni från kommunens sida ser vilken
ambition och vilja vi har till att utvecklas som verksamhet, och att ni som en av stiftarna till
museet är med och bidrar till att museet även framöver kan gynna Lindesbergs pedagogiska
verksamheter, kulturliv och turistnäring.
Det bidrag som vi erhåller från Lindesbergs Kommun, i roll som stiftare till museet, är otroligt
betydelsefullt för att vi ska kunna bibehålla den kvalitetsnivå som vi arbetat upp inom
verksamheten. Betydelsefullt för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas och stärkas
långsiktigt som verksamhet. En plats där kulturarv och svensk industrihistoria levandegörs
och tillgängliggörs till allmänheten utifrån den enskilde individens förutsättningar.

§4/22 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum - TN 2021/78-1 Bidragsansökan 2021 för Frövifors pappersbruksmuseum : Ansökan kommunalbidrag 2021

En plats där kunskap kan förmedlas till nya generationer. En kulturarena och
museiverksamhet som erbjuder ett professionellt utbud, även utanför centralorten.

I år ansöker vi om 273 000 kronor från Lindesbergs Kommun. Samma belopp som vi
2021 erhåller från Region Örebro Län. Kostnaden för att bedriva museiverksamheten ligger
årligen på ca 2,2 miljoner kronor.

Till vår ansökan bifogar jag årsredovisningen för 2019 samt en preliminär årsredovisning för
2020. Den färdiga årsredovisningen skickas som vanligt in till Lindesbergs Kommuns kansli
när den finns klar hos vår revisor i slutet av maj. Det ekonomiska resultatet för 2020
beräknas till -159 985 kr.

Med vänliga hälsningar
Mikael Tiderman
Museichef
070-417 17 36, 0581-376 76
Frövifors Pappersbruksmuseum
Museivägen, 718 80 Frövi
www.froviforsmuseet.com
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
TN 2021/19

Kultur- och fritidsenheten
Jonas Andersson
0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se

Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i
idrottsparken i Fellingsbro
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Besvara medborgarförslaget med att kommunen undersöker
möjligheten att hitta en lämplig plats för att sätta upp 3 st
discgolfkorgar i anslutning till någon park i Fellingsbro.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget vill att Lindesbergs kommun sätter upp korgar för s.k
discgolf vid Fellingsbro IP.
Den ska vara riktad till allmänheten för motionsspel och för att öka
attraktionskraften av Fellingsbro.
Discegolf är en relativt liten motionsform som kanske inte har så stort
intresse hos allmänheten.
Nyttjandet av en frisbeegolfanläggning kan då bli relativt låg. En fullstor
discgolfanläggning kräver en hel del underhåll varför det skulle underlätta om
underhållet sköts av en förening. Dessutom kräver en anläggning en väldigt
stor yta som inte riktigt inte finns på Fellingsbro IP. En fullstor
frisbeegolfanläggning kostar 300 000-400 000 kr att uppföra sedan
tillkommer kostnader för den årliga skötseln.
Det är däremot möjligt att sätta upp ett mindre antal korgar för att ge
möjligheten att spela discgolf. Lämplig plats för det kan vara t.ex. i anslutning
till spontanidrottsyta eller lekplats i Fellingsbro. En sådan yta för discgolf
uppskattas kosta maximalt ca 100 000 kr.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Jonas Andersson
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro
Skyddskod : Allmän handling skyddad enligt Dataskyddsförordningen GDPR
Paragraf : Dataskyddsförordningen
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Tjänsteskrivelse
2021-12-02

1 (1)
TN 2021/79

Kultur- och fritidsenheten
Jonas Andersson
0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se

Tillväxtnämnden (beredande)
Tillväxtnämnden

Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb GSK
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att bevilja Guldsmedshytte SK totalt 250 000 kr i investeringsbidrag
med lika fördelning mellan 2021 och 2022.
Ärendebeskrivning
Guldsmedshytte SK äger ishallen i Guldsmedshyttan (Råsshallen). Föreningen
byggde ishallen i början av 80-talet och nu behövs taket bytas ut vilket
innebär en kostnad på ca 2.5 miljoner kr. Isplattan och kylagregat ägs av
Lindesbergs kommun.
Föreningen har redan blivit beviljad ett bidrag från Kommunstyrelsen på 2
miljoner men för att täcka mer av föreningens kostnader föreslås att totalt
250 000 kr tas från ordinarie budget för investeringsbidrag. Hälften betalas ut
2021 och andra hälften 2022.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Jonas Andersson
Handläggare

För åtgärd:
Fritidskonsulent Jonas Andersson, Tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Patrik Nilsson, ordförande Guldsmedshytte SK, patrik.nilsson14@outlook.com
Bilagor:
Ansökan om investeringsbidrag Guldsmedshytte SK.
KS 2021/86-4. Bakgrund till beslut.
KS 2021/86-5. Protokollsutdrag 211116 KS § 159.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Bidragsansökan, Investeringsbidrag (ID 19196): Guldsmedshytte Sportklubb
Från: Guldsmedshytte Sportklubb
Skapad av: Patrik Nilsson
Godkänd av:
Datum för godkännande:
Ansökt belopp: 250000
Beviljat belopp: 0
Motivering:
Kontaktperson
För- och efternamn på den person som ansvarar för ansökan i föreningen
Patrik Nilsson
Telefon
Telefonnummer till kontaktpersonen
0706495921
Telefon Mobil
Mobilnnummer till kontaktpersonen
0706495921
E-post
E-postadress till kontaktpersonen
patrik.nilsson14@outlook.com
Föreningens bank eller plusgiro
Utbetalning sker enbart till bank- eller plusgiro kopplat till föreningen
234-2558
Investeringen avser
Delbetalning av byte av tak
Beskrivning av investeringen
Nytt tak måste lägga på Råsshallen i Guldsmedshyttan. Investeringen måste utföras sommaren 2022. Tab
byggproduktion kommer att utföra jobbet.
Motiv och önskade effekter av investeringen
Har anger ni varför ni vill göra investeringen, vilka är målgruppen och vilka effekter föreningen vill uppnå med
investeringen
Nytt tak är en förutsättning för att våra ca 120 aktiva plus alla andra som nytjar hallen sak få fortsätta göra det.
Annars måste vi stänga ner verksamheten.
Kostnader
Ange de kostnader ni har för investeringen
Kostnad för personal
624794

Kostnad för material
624794

Kostnader övrigt
1093339

Summa kostnader
2570880

Kommentarer till kostnader
Här kan ni kommentera, förklara och motivera kostnaderna för investeringen. Ni kan styrka er ansökan med offerter
eller liknande som ni kan ladda upp nedan
Kostnaderna är angivna exkl moms. totala är med moms
Finansiering
Ange den finansiering som ni har för investeringen förutom sökt belopp från Kultur- och fritid som ni lämnar längst
ned i ansökan
Egna medel
0

Externa bidrag
2320880

Övrig finansiering
0

Summa finansiering
2320880

Kommentar till finansiering
Beskriv den finansiering ni redan har till investeringen och från vem
Vi kommer få ett bidrag från Lindesbergs kommun på 2 000 000 kr, sen söker vi 320 000kr av sparbankstiftelsen.
Övriga upplysningar
Har kan ni lämna övrig information som styrker er ansökan
Projektbeskrivning
Här kan ni ladda upp en projektplan eller liknande för investeringen
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Filer
Inga filer
Offert, budget eller liknande
Här kan ni ladda upp kostnadssammanställning, offerter eller liknande
Filer
Offert tak råsshallen.pdf, 246099 byte
Ritningar, kartor eller liknande
Har kan ni ladda upp ritningar, kartor eller liknande
Filer
Inga filer
Andra dokument
Här kan ni ladda upp andra dokument som styrker ansökan
Filer
Inga filer
Föreningen har lämnat senaste Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll under Årsmöteshandlingar
Nej
Föreningen försäkrar att lämna en slutredovisning på investeringen senast en månad efter genomförandet
Ja
Jag lovar och försäkrar att denna ansökan är godkänd av föreningens styrelse
Ja
Datum
2021-10-06
Namn
För- och efternamn på den person som lämnar in ansökan
Patrik Nilsson

ubb GSK - TN 2021/79-1 Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb GSK : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 KS § 159 - Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall Råsshallen i Guldsmedshyttan

Protokollsutdrag

33 (54)

Sammanträdesdatum
2021-11-16

Kommunstyrelsen

KS §159/21

Dnr: KS 2021/86

Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall
Råsshallen i Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar



Ge ett bidrag på 2 000 000 kronor till Guldsmedshytte
Sportklubb för byte av tak på Råsshallen
Finansiering sker via kommunstyrelsens
planeringsreserv

Ärendebeskrivning
Guldsmedshytte Sportklubb inkom den 21 mars 2021 om
ansökan om kommunal borgen för ett lån vid Bergslagens
Sparbank på ca 2 600 000 kronor för att kunna byta tak på
ishallen. Taket måste bytas innan hösten 2022 för att
verksamheten ska få fortsätta from säsongen 2022/2023.
Föreningen har även inkommit med en ansökan daterat 29 april
2021 om att alternativt få ett bidrag med 2 600 000 kronor till
byte av taket istället för att kommunen ingår borgen.
Guldsmedshytte Sportklubb äger byggnaden samt plexiglaset
som sitter på sargen samt baracken som är uppställd på norra
sidan av ishallen. Kommunen äger planen samt sargen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar


Ge ett bidrag på 2 000 000 kronor till Guldsmedshytte
Sportklubb för byte av tak på Råsshallen
 Finansiering sker via kommunstyrelsens
planeringsreserv
Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) yrkar på återremiss
Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin och Jari Mehtäläinen (SD)
yrkar bifall till förslag om återremiss.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
2021-11-16

Kommunstyrelsen

John Omoomian (S), Jonas Kleber (C), Tommy Kragh (S) yrkar
bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för återremiss.
Med 8 JA-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 7 NEJröster för återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska
avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Joacim Hermansson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)
Ordförande Bengt Storbacka (S)
Summa

JA-röst

Nej-röst Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

7

0

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta
enligt liggande förslag och finner så beslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ubb GSK - TN 2021/79-1 Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb GSK : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021 KS § 159 - Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall Råsshallen i Guldsmedshyttan

Protokollsutdrag

35 (54)

Sammanträdesdatum
2021-11-16

Kommunstyrelsen

Reservationer
Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) Markus Lundin
(KD) Nils Detlofsson (L), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari
Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) reserverar sig mot beslutet
om att ärendet ska avgöras idag till förmån för återremiss.
Pär-Ove Lindqvist (M) meddelar att han avser före justeringen
lämna en skriftlig reservation.
För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Guldsmedshytte Sportklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§6/22 Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb GSK - TN 2021/79-1 Investeringsbidrag för Guldsmedshytte Sportklubb GSK : Taket Råsshallen

Bakgrund till beslutet att bidra med 2 Mnkr för reparation av taket till ishallen i Guldsmedshyttan.

Ishallens is-platta samt kylaggregat ägs av kommunen som också ansvarar för driften.
Resten av byggnaden ägs av föreningen GSK. Det ligger därför i kommunens intresse att
hallen är i gott skick. Taket behöver repareras för att ishallen ska fungera.
Kommunen är angelägen om att olika orter har en bra förväntad service och ett
attraktivt utbud. Det är viktigt för ett samhälle att människor möts och kan bygga
relationer som stärker sammanhållning och stolthet över sin bygd. Kommunen har
behov av att samverka med föreningslivet för mötesplatser för äldre dagtid. Kommunen
vill även utveckla arbetet med Servicepunkter med bl a mer tillgänglig
kommuninformation, samling av organisationer lokalt för utveckling av platsen mm.
GSK har förutom en bredd inom ishockey och nära samverkan med GSBK gällande
fotboll, med både pojk- och flicklag, annan utåtriktad verksamhet. Idag bedrivs t ex
pensionärscaf, tut-bingo, after school med mellis för ungdomar som skall idrotta.
Föreningen har en person anställd för att möjliggöra dagverksamhet och är i färd med
att ansöka om att bli en ny Servicepunkt i kommunen.
Tankar finns om att inleda samverkan med Storåskolan samt med Röda korset och PRO.
Föreningen verkar tillsammans med kommunen för att få fiber indraget och kan på det
sättet få bra förutsättningar för att utveckla en bred och viktig verksamhet för social
hållbarhet och en viss samhällsservice så som övriga servicepunkter arbetar.
Kommunen är positiv till utvecklad samverkan med civilsamhället.
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TN 2021/77

Kultur- och fritidsenheten
Kristina Öster
0581-815 27
kristina.oster1@lindesberg.se

Tillväxtnämnden (beredande)

Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar
2021
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden uppdrar till tillväxtförvaltningen att:






Riktlinjer för föreningsbidrag uppdateras med förtydligande gällande
ansvarsfördelning och samstämmighet med gällande
delegationsordning.
Dokumenterade rutiner för hanteringen av bidragsgivningen upprättas
och det säkerställs att rutinerna efterlevs.
Dokumenterade rutiner för kontroll av utbetalning till rätt förening
upprättas.
Kontroller genomförs enligt Riktlinjer för föreningsbidrag för att
säkerställa föreningsbidrag utgår för det ändamål de har beviljats för
samt att kontrollerna genomförs på ett enhetligt sätt.
Det skapas struktur för att säkerställa rapportering och efterlevnad av
rapportering.

Revisionsrapporten besvaras med denna skrivelse.
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs
kommun genomfört en granskning av den interna kontrollen vid
bidragsgivning till föreningar. Syftet med granskningen var att bedöma om
tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering
av bidrag till föreningar.
Utifrån granskningen är PwCs samlade bedömning att tillväxtnämnden inte
säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till
föreningar.
Utifrån granskningens bedömningar rekommenderas tillväxtnämnden att
Revidera riktlinjen för föreningsbidrag samt förtydliga ansvarsfördelning
utifrån att bidragsgivning till föreningar hanteras av tillväxtnämnden samt att
säkerställa att riktlinjer för föreningsbidrag samt delegationsordning
överensstämmer gällande delegation.
Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för hantering av
bidragsgivningens samtliga delar samt säkerställa en efterlevnad till
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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dokumenten.
Ta fram och dokumentera rutin för kontroll av att utbetalning sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut samt att inkludera kontrollen i
nämndens internkontrollplan.
Aktivt genomföra de kontroller som är medtagna i riktlinjen för att säkerställa
att nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som det har
beviljats för samt att säkerställa att kontrollerna dokumenteras på ett
enhetligt sätt.
Säkerställa att struktur för rapportering fastställs och efterlevs.
Ärendets beredning
Tillväxtförvaltningen har upprättat detta dokument som svar på revisionens
skrivelse.
Sammanfattning och kommentar till rapporten
PwC har granskat den interna kontrollen av bidragsgivningen till föreningar.
Granskningens syfte är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en
tillräcklig intern kontroll gällande hanteringen av bidrag till föreningar.
Resultatet är att tillväxtnämnden inte säkerställer en tillräcklig intern
kontroll.
De revisionsfrågor som ställdes var
Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och
utbetalning av föreningsbidrag?
Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?
Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och
enligt nämndens beslut?
Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Tre av revisionsfrågorna uppfylls delvis och tre inte alls. Ingen revisionsfråga
uppfylls helt. Det finns därför flera förbättringar att göra.
Tillväxtförvaltningen ser revisionsrapporten som ett viktigt underlag för att
förbättra och kvalitetssäkra bidragshanteringen.
1. Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut
och utbetalning av föreningsbidrag.
Kommentar: Rutiner behöver ses över och i vissa fall upprättas. Detta arbete
har påbörjats och kommer arbetas med under hela 2022.
2. Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen
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Kommentar: Rutinerna behöver dokumenteras och följas. Dokumentation
behöver uppdateras. De riktlinjer som finns behöver följas. Det behövs också
en rutin för rapportering till nämnden. Tillväxtförvaltningen kommer arbeta
med dessa frågor under 2022.
Stöd för det kommande arbetet finns i ett nytt program för bidragshantering
som implementeras under 2022.
3. Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer.
Kommentar: Tillväxtförvaltningen kommer under 2022 säkerställa rutiner för
att korrekta bilagor finns bifogade till samtliga ansökningar. Redaktionella
ändringar kopplat till beslutsnivåer kommer att revideras i riktlinjer för
föreningsbidrag.
4. Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut?
Kommentar: Dokumenterade rutiner för kontroll av utbetalning till rätt
förening upprättas under 2022.
5. Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden
utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som det beviljats för?
Kommentar: Enligt Riktlinjer för föreningsbidrag ska tillväxtförvaltningen
varje år att välja ut föreningar som erhåller bidrag för särskild granskning.
Detta har inte utförts på ett systematiskt sätt. Detta kommer att tas in i
förvaltningens årshjul för planering och uppföljning år 2022 samt i
tillväxtnämndens årshjul för 2022.
Tillväxtnämnden har även identifierat risken att föreningsbidrag utbetalas
utan efterlevnad av riktlinjer för föreningsbidrag och beslutade i november
om uppföljning via internkontroll under 2022.
Kontroller genomförs enligt Riktlinjer för föreningsbidrag för att säkerställa
föreningsbidrag utgår för det ändamål de har beviljats för samt att
kontrollerna genomförs på ett enhetligt sätt.
6. Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till
nämnden?
Kommentar: Rutiner kommer att tas fram för att tydligt redovisa fattade
delegationsbeslut rörande föreningsbidrag.
Magnus Sjöberg
Förvaltningschef
För åtgärd:
Kultur- och fritidschef
För kännedom:

Kristina Öster
Handläggare
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Ekonomichef
Bilagor:
Här redovisar du bilagor
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning av den interna kontrollen vid bidragsgivning till föreningar.
Syftet med granskningen är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig
intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att tillväxtnämnden ej
säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund
för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?

Delvis

Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?

Nej

Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?

Delvis

Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut?

Nej

Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av
nämnden utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål
som de beviljats för?

Nej

Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag
till nämnden?

Delvis

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi tillväxtnämnden
att:
●

Revidera riktlinjen för föreningsbidrag samt förtydliga ansvarsfördelning utifrån att
bidragsgivning till föreningar hanteras av tillväxtnämnden samt att säkerställa att
riktlinjer för föreningsbidrag samt delegationsordning överensstämmer gällande
delegation.

●

Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för hantering av bidragsgivningens
samtliga delar samt säkerställa en efterlevnad till dokumenten.
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●

Ta fram och dokumentera rutin för kontroll av att utbetalning sker till rätt förening och
enligt nämndens beslut samt att inkludera kontrollen i nämndens internkontrollplan.

●

Aktivt genomföra de kontroller som är medtagna i riktlinjen för att säkerställa att
nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som det har beviljats
för samt att säkerställa att kontrollerna dokumenteras på ett enhetligt sätt.

●

Säkerställa att struktur för rapportering fastställs och efterlevs
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Inledning
Bakgrund
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till
föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och bygger på lokalt antagna
riktlinjer. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor
vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga riktlinjer och policys. Av
dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och
kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med beviljad ansökan.
En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter. En bristande
intern kontroll på området medför ökad risk för oegentligheter och i förlängningen
förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.
I Lindesbergs kommun är det tillväxtnämnden som ansvarar för bland annat
vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunal kultur- och fritidsverksamhet och
kommunens turistverksamhet.
Av regler och villkor för föreningsbidrag framgår bl.a. att föreningsbidragen ska främja:
●
●
●
●
●

Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter
Kommuninvånarnas folkhälsa
Jämställdhet och etnisk mångfald
Breddidrott och elitutveckling
Mångfald inom kulturområdet från bredd till spets.

Kommunen vill med sina olika bidragsformer i första hand stödja verksamhet som
vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år.
Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning
avseende tillväxtnämndens arbete med intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig intern
kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.
För att besvara syftet har följande revisionsfrågor formulerats:
● Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och
utbetalning av föreningsbidrag?
● Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?
● Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
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●
●
●

Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och enligt
nämndens beslut?
Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.
●
●
●

Lindesberg kommuns riktlinjer för föreningsbidrag
Kommunens regler för ekonomisk förvaltning
Andra styrande dokument av relevans för området

Avgränsning
Granskningen avser tillväxtnämnden och avgränsas till räkenskapsåret 2021.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier avseende styrdokument och
rutiner, protokollsgranskning samt intervjuer med ekonom, fritidskonsulent och kulturoch fritidschef. Granskning av protokoll har genomförts för året 2021. Vid tidpunkt för
granskningen var sammanträdet i oktober 2021 det senast genomförda.
Stickprovsgranskning (totalt 12 stycken) har även genomförts. Fördelning och urval har
skett utifrån bedömning av risk och väsentlighet samt belopp.
De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

5

nskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 - TN 2021/77-2 Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 : Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar Lindesberg 2021

Granskningsresultat
Organisation och uppdrag
Vid årsskiftet 2020/2021 omvandlades tillväxtutskottet till tillväxtnämnden efter beslut av
fullmäktige vid sammanträdet i september 2020, §77. Tillväxtutskottet var tidigare ett
utskott underliggande kommunstyrelsen.
I reglementet för tillväxtnämnden (antaget av fullmäktige i december 2020, §163)
fastställs att nämnden bl.a. ansvarar för att:
● Stödja förenings- och fritidsverksamhet.
● Bevilja bidrag till föreningar och organisationer.
I tillväxtförvaltningen är det kultur- och fritidsenheten som ansvarar för ovanstående
ansvarsområden.
Statistik
I nedanstående tabell redovisas de aktuella bidragsformerna i Lindesberg, förutom
bidragsformen “Aktivitetsbidrag”. Bidragsformen är aktuell men utbetalas sedan 2020
utifrån tidigare års fördelning (d.v.s. per schablon). Ansökningar för att ta del av
bidragsformen har därmed inte upprättats under vår granskningsperiod. Bakgrunden till
beslutet är pandemin.
Tabell 1. Översikt av bidragsformerna 2021
Bidragsformer

Antal sökta

Antal avslag (ansökningar
som avslagits helt)

Totalt beviljat belopp
per bidragsform (kr)

Bidrag till kultur- och
fritidsarrangemang

4

2

60 000

Bidrag till social
verksamhet

3

1

25 000

Driftsbidrag

40

6

685 000

Investeringsbidrag

10

2

289 550

Totalt

57

11

1 059 550

I ovanstående tabell redovisas även, utöver bidragsformerna, antalet ansökningar och
avslag som gjorts under 2021 samt totalt beviljat belopp per bidragsform. Utdrag ur
kommunens databas gjordes per 21 september 2021.

Riktlinjer och rutiner
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för
beslut och utbetalning av föreningsbidrag?
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Iakttagelser
I “Regler och villkor för föreningsbidrag” framgår riktlinjerna för föreningsbidrag.
Riktlinjerna reviderades senast av dåvarande tillväxtutskottet vid sammanträdet i januari
2016, §10 men genomgick under 2020 redaktionella förändringar.
Följande avsnitt beskrivs i riktlinjerna:
- Allmänna villkor och bestämmelser för föreningsbidrag
- Granskning och uppföljning
- Ansökan och handläggning av föreningsbidrag
- Lindesbergs kommuns bidragsformer
I riktlinjerna beskrivs målen med föreningsbidragen, skyldigheter för föreningar som blivit
beviljade bidrag, uppföljning, ärendegången för en ansökan samt förutsättningar och
villkor för de olika bidragsformerna som finns i Lindesberg. Syftet med
föreningsbidragen i Lindesberg är enligt riktlinjerna att “stödja ideella föreningar och
organisationer med säte i Lindesbergs kommun”. Därutöver framhålls att kommunen
genom bidragen vill ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och
förebyggande verksamhet av god kvalitet.
Av riktlinjerna för föreningsbidrag fastställs att alla bidragsansökningar ska ske digitalt
via den webbaserade applikationen: “Aktivitetskort på Nätet” (ApN). Applikationen
tillhandahålls av Umeå kommun och alla handlingar uppges vid intervju finnas lagrade
på Umeås servrar. Inom ramen för granskningen har vi erhållit tillgång till systemet. Av
de intervjuade beskrivs applikationen som lättanvänd, och frågor kopplade till
systemanvändning inkommer enligt uppgift sällan.
Ansvarsfördelningen för utbetalning av föreningsbidrag finns fastställt i
delegationsordningen i avsnitt “Föreningsbidrag” samt i riktlinjerna för föreningsbidrag i
avsnitt “Handläggning och beslut”. Delegationsordningen antogs av nämnden i januari
2021, §2.
I delegationsordningen framgår att fritidskonsulent (på vidaredelegation) kan besluta
“enligt antagna riktlinjer för verksamheten” samt att förvaltningschef har delegation att
besluta “utöver antagna riktlinjer för verksamheten till ett belopp av högst 50 tkr”. Vilka
riktlinjer som det hänvisas till preciseras inte i delegationsordningen.
I riktlinjerna för föreningsbidrag framgår att beslut om bidragsansökningar fattas av
tillväxtförvaltningen, tillväxtutskottet och av kommunstyrelsen. Tillväxtförvaltningen
beslutar om belopp upp till 50 tkr, utskottet om belopp mellan 50 tkr - 100 tkr och
kommunstyrelsen beslutar om belopp överstigande 100 tkr.
Vid intervju uppges att fritidskonsulent kan besluta om bidragsansökningar upp till 50 tkr
och förvaltningschef kan besluta om ansökningar mellan 50 tkr - 100 tkr.
Bidragsansökningar överstigande 100 tkr ska nämnden ta beslut om.
Som en del i granskningen har underlag såsom attestordning eller motsvarande
efterfrågats vid tid för granskning men inte erhållits. I samband med faktagranskning
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bifogade verksamheten däremot ett upprättat dokument som översiktligt beskriver hur
attestanter utses och vilka uppgifter som mottagsattestant resp. beslutsattestant är
tilldelade. Av dokumentet framgår att mottagsattestanten ska intyga att varan/tjänsten
kommit kommunen tillgodo och att fakturan är korrekt medan beslutsattestanten ska
godkänna kontering och signera fakturan. Dokumentet uppges vara upplagt på
kommunens intranät.
Av de intervjuade uppges att fritidskonsulent efter beslut om beviljat bidrag upprättar ett
betalningsunderlag som bifogas till en konsumentrådgivare som registrerar uppgifterna i
ekonomisystemet (d.v.s. upprättar en utanordning). Rådgivaren genomför inga kontroller
av erhållna uppgifter. Fritidskonsulent mottagsattesterar därefter utanordningen och
slutligen beslutsattesterar kultur- och fritidschefen utbetalningarna.
Bedömning
Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning
av föreningsbidrag?
Delvis
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Vi konstaterar att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för beslut av
föreningsbidrag. Vi noterar dock att riktlinjer inte reviderats av den nuvarande nämnden
(tillväxtnämnden) och vill framhålla vikten av aktuella styrande dokument. Vi konstaterar
att ansvarsfördelningen i riktlinjen och delegationsordningen inte stämmer överens och
att riktlinjen hänvisar till tillväxtutskottet som inte längre finns. Det är en tydlig brist att
efterlevnaden till delegationen brister. Det finns en rutin för utbetalning dock saknar vi
upprättade riktlinjer för attestering samt riktlinjer för hantering av avslag. Vi noterar att
det finns en upprättad attestbeskrivning.

Efterlevnad av riktlinjer och rutiner
Revisionsfråga 2: Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?
Iakttagelser
Av intervjuer ges en bild av att upprättandet av riktlinjen ses som positivt och att det
arbetas aktivt mot att främja fastställda mål och beslutat syfte i linje med riktlinjen.
Samtidigt framkommer att riktlinjen inte efterlevs till fullo. En anledning till att riktlinjen
inte efterlevs helt är enligt uppgift från fritidskonsulent att den i vissa delar ses som
inaktuell. Behovet av att uppdatera riktlinjen har inte tagits upp med nämnden.
I nedanstående avsnitt redovisas ett urval av de iakttagelser som gjorts under intervjuer
och dokumentanalys med bäring på efterlevnad av riktlinjer och rutiner. Urvalet har
viktats mot brister i efterlevnaden med anledning av att flertalet brister noterats under
granskningen.
-

Enligt riktlinjerna ska en ansökan om bidrag enbart tas emot digitalt. Till ansökan ska
alltid föreningens verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse bifogas. Fullständiga ansökningshandlingar

8

nskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 - TN 2021/77-2 Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 : Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar Lindesberg 2021

ska vara tillväxtförvaltningen tillhanda senast det datum som anges i
bidragsbestämmelserna eller som meddelas på annat sätt. Sen inkommen ansökan
ska inte behandlas. Vid intervjuer uppges att det finns ett “visst svängrum” gällande
bifogade bilagor. Har föreningen ex. ansökt om bidrag tidigare och ses som känd
uppges att bilagor inte alltid krävs. Därtill anges att eventuella glömda bilagor kan
kompletteras antingen via mejl till fritidskonsulent, via systemet eller laddas upp
separat. En systematik kring att kontrollera att samtliga bilagor bifogats och att
ansökan är komplett anges inte finnas. Avseende huruvida sent inkomna
ansökningar behandlas framhålls att det är sällan som ansökningar är sena samt att
en del bidrag har en löpande ansökningstid (investeringsbidrag och bidrag till kulturoch fritidsarrangemang). Vid de fall en ansökan är sen anges att det är möjligt att
flytta ansökan till nästkommande budgetår.
-

Enligt riktlinjerna ska föreningen ha ett på föreningen registrerat plus- eller
bankgirokonto dit utbetalning kan ske. Vid intervju framkommer att vissa föreningar
använder bankkonto istället för plus- eller bankgiro vilket inte gör det möjligt att
kontrollera motpart vid utbetalning till bankkonto. Betalningar till föreningar med
bankkontonummer har enligt uppgift inte genomförts innevarande år. Vid intervju
uttrycks en önskan kring att helt upphöra med att genomföra utbetalningar till
bankkontonummer.

-

Enligt riktlinjerna ska tillväxtförvaltningen varje år välja ut föreningar som blivit
beviljade bidrag för särskild granskning. Enligt intervjuer anges att skrivelsens syfte
är att ha en avskräckande effekt på eventuellt fusk. Uppföljning/granskning av
utbetalade bidrag anges aldrig ha genomförts.

-

Av både intervjuer och av dokumentanalys framgår att fritidskonsulent har delegation
att besluta om bidragsansökningar upp till 50 tkr. Enligt uppgift av de intervjuade följs
inte beslut om beloppsgränser till fullo. I samtliga fall uppges att detta skett i
samförstånd med förvaltning/nämnd. Det avgörande har varit enligt intervju att beslut
om belopp ryms inom den budgetram som beslutats av nämnden. Beslut gällande
investeringsbidrag och bidrag för kultur- och fritidsarrangemang anges alltid gå via
nämnden eftersom de ansökta bidragsbeloppen ofta är stora.

Bedömning
Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?
Nej
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som ej uppfylld.
Vi noterar att riktlinjen till viss del efterlevs men vår bedömning är att efterlevnaden till
riktlinjen har så pass många brister att vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. Vi
noterar att frågan om uppdatering av riktlinjerna inte har lyfts trots att det
uppmärksammats att vissa delar är inaktuella och i behov av revidering.
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Ansökningarna uppfyller fastställda krav
Revisionsfråga 3: Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
Iakttagelser
Som en del i att kontrollera följsamheten av beslutade riktlinjer har vi genomfört
stickprov av totalt 12 bidragsansökningar, varav tio beviljade och två avslag. Den
granskade perioden är år 2021 och bidragsformerna som granskats är: driftsbidrag och
investeringsbidrag.
Urvalet av stickproven har gjorts med hänsyn till storleken av bidragsansökningarna. Det
totala utbetalda beloppet som har granskats är 652 tkr, där det lägsta utbetalda beloppet
uppgår till ca 18 tkr och det högsta till 200 tkr.
Kontroller
Totalt har tre kontroller genomförts: kontroll av ansökan, kontroll av efterlevnad och
kontroll av beslut.
För kontroll av ansökan har vi granskat huruvida korrekta bilagor bifogats (ex.
årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser). Efterlevnad har kontrollerats genom en
jämförelse mot specifika bidragsregler som är fastställda i riktlinjerna. Kontroll av beslut
har kontrollerats mot bestämmelser i delegationsordningen.
Resultaten av stickproven för beviljade ansökningar presenteras i nedanstående tabell.
Ansökningar som fick avslag behandlas i den senare delen av detta avsnitt.
Tabell 2. Stickprovsgranskning för beviljade bidragsansökningar
Stickprov

Bidragsform

Belopp
(kr)

Kontroll
ansökan

Kontroll
efterlevnad

Kontroll
beslut

1

Investeringsbidrag

40 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

2

Investeringsbidrag

25 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

3

Investeringsbidrag

19 200

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Uppfyllt

4

Investeringsbidrag

18 350

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Uppfyllt

5

Investeringsbidrag

150 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

6

Driftsbidrag

200 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Ej uppfyllt

7

Driftsbidrag

50 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

8

Driftsbidrag

50 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

9

Driftsbidrag

50 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

10

Driftsbidrag

50 000

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Totalt

652 550
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Resultat
Nedan presenteras ett urval av iakttagelser som gjorts vid vår stickprovsgranskning:
-

Samtliga ansökningar uppvisar brister avseende bifogade bilagor (ex.
årsmötesprotokoll och resultat- och balansräkning).

-

Enligt beslutade riktlinjer får beviljat belopp högst uppgå till 75 procent av den totala
investeringskostnaden. Enligt underlag för ansökningarna noteras däremot en
avsaknad av offert eller andra uppgifter som kan styrka den totala kostnaden vilket
medför att vi inte kan verifiera hur stor andel som är beviljad.

-

Enligt beslutade riktlinjer får investeringen inte påbörjas förrän ansökan är beviljad.
För ett stickprov har en faktura bifogats i ansökan som visar på att investeringen
påbörjats innan ansökan upprättades.

-

Enligt beslutade riktlinjer och delegation är det nämnden som ska besluta om
bidragsansökningar överstigande 100 tkr. Två stickprov som valts ut överstiger
gränsen. För ett stickprov (nr 6) finner vi inga underlag som verifierar att nämnden
beviljat ansökan.

Vi har även genomfört två stickprov utifrån ansökningar som fått avslag, en ansökan
gällande driftsbidrag och en ansökan gällande investeringsbidrag. Av riktlinjerna för
föreningsbidrag specificeras inte hur ett avslag av en ansökan ska ske/meddelas.
Kontrollen som genomförts har syftat till att granska i vilken omfattning anledningen till
avslag tydligt framkommer. Resultat redovisas nedan:
-

Stickprov 1 - I ansökan framgår att villkoren för bidraget inte uppfyllts. Exakt vilka
villkor som det syftas på preciseras inte.

-

Stickprov 2 - I ansökan framgår att föreningen under dåvarande år redan erhållit
bidrag om 42 tkr. Därtill anges att ingen redovisning för det redan erhållna bidragen
lämnats.

Vid intervju anges att avslag kommuniceras både muntligen och skriftligen. Därtill anges
att beslutade avslag föregås av dialog med föreningen vilket medför att föreningen ofta
är införstådd med den bakomliggande anledningen till att en ansökan fick avslag.
Bedömning
Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
Delvis
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Vår bedömning baseras på resultatet från den genomförda stickprovsgranskningen. Vi
noterar att samtliga stickprov visar på brister gällande kontroll av ansökan. Vi noterar att
två stickprov brister i vår kontroll av följsamhet till bidragets specifika bidragsregler i
riktlinjen samt att alla ansökningar utom en efterlever delegationsordningen.
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Kontroller av korrekta utbetalningar
Revisionsfråga 4: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut?
Iakttagelser
I reglementet för intern kontroll (antagen i juni 2014, KF §105) fastställs att nämnder ska
upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll vilket bl.a. innebär att säkerställa
efterlevnad av riktlinjer samt en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Att
bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär enligt reglementet
att “ha kontroll över ekonomi, prestation och kvalitet”. Därtill beskrivs att bedrivandet av
intern kontroll innebär att vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna
kontrollens organisation.
Det finns enligt uppgift av de intervjuade en rutin gällande utbetalning av
föreningsbidrag, rutinen är däremot inte dokumenterad. Inom ramen för granskningen
har attestordning eller motsvarande efterfrågats men inte erhållits. Som framgår i
revisionsfråga 1 finns en översiktlig beskrivning upprättad gällande attestanternas
uppgifter. Av beskrivningarna specificeras inte ex. vilka kontroller som ska vara
genomförda för att kunna intyga att en vara/tjänst kommit kommunen tillgodo.
Av de intervjuade uppges att konsumentrådgivaren (som upprättar utanordningar) inte
genomför någon kontroll av de uppgifter som denne erhåller från fritidskonsulent. Istället
anges fritidskonsulenten vara den som kontrollerar utanordningens korrekthet i
samband med att denne mottagsattesterar. Vid tillfälle för beslutsattestering av
utbetalningen uppges att beslutsattestanten (kultur- och fritidschef) erhåller uppgifter
gällande föreningens namn och det belopp som ska betalas. Därtill uppges att
beslutsattestanten kan se bidragsformen om konsumentrådgivaren registrerat uppgiften
i utanordningen. Beslutsattestanten genomför ingen kontroll av uppgifterna mot underlag
eller beslut.
Som en del i granskningen har vi granskat den interna kontrollplanen 2021 (antagen i
mars 2021, §20). Inget av de fastställda kontrollmomenten har bäring på
föreningsbidrag, uppföljning av nämndsbeslut eller utbetalning.
Bedömning
Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och enligt
nämndens beslut?
Nej
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som ej uppfylld.
Vår bedömning baseras på att det saknas en kontroll av att utbetalningar sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut. Vi noterar att det finns en viss kontroll i samband
med attest med att belopp samt förening stämmer. Denna kontroll baseras dock inte på
underlaget för beslutet. Vi bedömer det som en brist att en dokumenterad rutin för
utbetalning av bidrag saknas.

12

nskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 - TN 2021/77-2 Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 : Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar Lindesberg 2021

Kontroller av användandet av bidrag
Revisionsfråga 5: Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden
utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
Iakttagelser
Av riktlinjen för föreningsbidrag framgår att:
-

Tillväxtförvaltningen äger rätt att begära in underlag av betydelse för ekonomiskt
stöd av en förening som blivit beviljad bidrag.

-

Tillväxtförvaltningen varje år ska välja ut föreningar som erhåller bidrag för särskild
granskning.

Av de intervjuade framgår att uppföljning/granskning av utbetalade bidrag aldrig har
genomförts. Skrivelsen syftar istället på att ha en avskräckande effekt på eventuella
föreningar som vill fuska.
I avsnittet om specifika bidragsregler för investeringsbidrag, som beskrivs i riktlinjen för
föreningsbidrag, framgår att föreningar som blivit beviljade bidrag är skyldiga att senast
en månad efter investeringen lämna en redovisning till tillväxtförvaltningen. Vid intervju
uppges att skrivelsen inte innebär ett egentligt krav men att föreningar kan skicka ex.
relevanta underlag såsom ex fakturaunderlag. Det tydliggörs att skrivelsen inte syftar på
en ekonomisk redovisning.
Bedömning
Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
Nej
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som ej uppfylld.
Vår bedömning baseras på att det inte genomförs någon kontroll för att säkerställa att
nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för. Vi
noterar att riktlinjen hanterar förvaltningens rätt att begära in underlag för kontroll samt
att de varje år ska välja ut föreningar för särskild granskning, detta har dock inte
genomförts.

Uppföljning och återrapportering
Revisionsfråga 6: Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till
nämnden?
Iakttagelser
Utifrån protokollgranskning noteras att nämnden tagit del av nedanstående med bäring
på föreningsbidrag:
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-

(2021-03-09, USS §10) - Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxtförvaltningen. I
rapporten konstateras att förvaltningen under våren gjort förskottsutbetalningar i
syfte att täcka upp för uteblivna intäkter.

-

(2021-05-11, §37) - Uppföljning och analys per mars 2021. I rapporten framgår att
föreningsbidrag för 2021 inte utbetalats ännu.

-

(2021-06-16, §43) - Lägesrapport per april 2021. Rapporten konstaterar att i princip
all föreningsverksamhet är pausad.

Tillväxtnämnden har vid sitt sammanträde 2021-10-12 behandlat ett utkast av
delårsrapporten per augusti 2021. I utkastet konstateras att pandemin haft en negativ
påverkan på föreningsverksamheten som fram tills i somras pausats. Därtill uttrycks en
oro kring huruvida personer som tidigare varit aktiva inom föreningslivet kommer att
komma tillbaka. Protokollet från sammanträdet hade ännu inte offentliggjorts vid tidpunkt
för vår granskning. I samband med faktagranskning framhålls av verksamheten att den
uppföljning som beskrivs gällande föreningsengagemanget är en generell
omvärldsspaning.
Vid intervju uppges att föreningsbidrag från 2021 ingår i kultur- och fritidsenhetens
budget. I den ekonomiska uppföljningen redovisas enbart enhetens uppföljning. Särskild
post för föreningsbidrag framgår inte. Granskning av rapporterna om uppföljning och
analys samt lägesrapport verifierar detta. Vidare anges vid intervju att konkret
uppföljning av föreningsbidragen enbart ges till nämnden vid större avvikelser.
På verksamhetsnivå anges att samtliga bidrag har samma kostnadsställe men är
registrerade på olika koder/aktiviteter. Aktiviteterna härrör de olika bidragsformerna som
finns i kommunen, ex. aktivitetsbidrag och investeringsbidrag. Uppföljning av
föreningsbidrag görs månadsvis av ekonom, i de fall avvikelser uppstår informeras
fritidskonsulent samt kultur- och fritidschef. Ekonom deltar på nämndsammanträden där
ekonomin följs upp, vilket sker ca fem gånger per år.
Enligt Kommunallagen (2017:725) kap.6 § 40 är nämnden ålagd att besluta om i vilken
utsträckning och hur beslut som fattats med stöd av delegation ska återrapporteras.
Nämndens skyldighet återges även i tillväxtnämndens delegationsordning. Vid
granskning av delegationsordningen noteras en avsaknad av när/hur besluten ska
återrapporteras till nämnden. Istället anges i delegationsordningen hur kommunstyrelsen
ska erhålla anmälningsärenden.
Vid intervju uppges att beslut som fattats med stöd av delegation visserligen ska
anmälas till nämnd men att detta inte genomförs systematiskt.
Bedömning
Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Delvis
Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.

14

nskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 - TN 2021/77-2 Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 : Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar Lindesberg 2021

Vår bedömning baseras på att tillväxtnämnden löpande får information under året
gällande föreningsbidrag. Vi noterar dock att nämnden inte får återrapportering om det
ekonomiska utfallet för föreningsbidrag eller beslut fattade på delegation.

15

nskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 - TN 2021/77-2 Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 : Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar Lindesberg 2021

Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning av den interna kontrollen vid bidragsgivning till föreningar.
Syftet med granskningen är att bedöma om tillväxtnämnden säkerställer en tillräcklig
intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att tillväxtnämnden ej
säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi tillväxtnämnden
att:
●

Revidera riktlinjen för föreningsbidrag samt förtydliga ansvarsfördelning utifrån att
bidragsgivning till föreningar hanteras av tillväxtnämnden samt att säkerställa att
riktlinjer för föreningsbidrag samt delegationsordning överensstämmer gällande
delegation.

●

Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för hantering av bidragsgivningens
samtliga delar samt säkerställa en efterlevnad till dokumenten.

●

Ta fram och dokumentera rutin för kontroll av att utbetalning sker till rätt förening och
enligt nämndens beslut samt att inkludera kontrollen i nämndens internkontrollplan.

●

Aktivt genomföra de kontroller som är medtagna i riktlinjen för att säkerställa att
nämndens utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som det har beviljats
för samt att säkerställa att kontrollerna dokumenteras på ett enhetligt sätt.

●

Säkerställa att struktur för rapportering fastställs och efterlevs
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga

Bedömning

1. Finns dokumenterade
riktlinjer och rutiner som
ligger till grund för beslut
och utbetalning av
föreningsbidrag?

Delvis
Vår bedömning baseras på att
dokumenterade riktlinjer finns
men ses som inaktuella samt att
ansvarsfördelningen är otydlig.

2. Följs upprättade
riktlinjer och rutiner av
förvaltningen?

Nej
Vi noterar att riktlinjen till viss del
efterlevs men vår bedömning är
att efterlevnaden till riktlinjen har
så pass många brister att vi
bedömer revisionsfrågan som ej
uppfylld.

3. Uppfyller
ansökningarna krav i
beslutade riktlinjer?

Delvis
Vi noterar att samtliga stickprov
visar att korrekta bilagor inte
bifogats ansökningen samt att det
i ett fall inte kan verifieras att
nämnden tagit beslut om en
bidragsansökan i enlighet med
delegationsordningen. Vi noterar
även att två av stickproven visar
på en brist till följsamhet.

4. Finns kontroller som
säkerställer att
utbetalningar sker till rätt
förening och enligt
nämndens beslut?

Nej
Vår bedömning baseras på att
det saknas en kontroll av att
utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut. Vi
noterar att det finns en viss
kontroll i samband med attest
med att belopp samt förening
stämmer. Denna kontroll baseras
dock inte på underlaget för
beslutet.
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5. Genomförs tillräckliga
kontroller för att
säkerställa att av
nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det
ändamål
som de beviljats för?

Nej
Vår bedömning baseras på att
det inte genomförs någon kontroll
för att säkerställa att nämndens
utbetalda föreningsbidrag
används till det ändamål som de
beviljats för. Vi noterar även att
riktlinjen hanterar förvaltningens
rätt att begära in underlag för
kontroll samt att de varje år ska
välja ut föreningar för särskild
granskning, detta har dock inte
genomförts.

6. Sker en tillräcklig
uppföljning och
återrapportering av
bidrag till nämnden?

Delvis
Vår bedömning baseras på att
tillväxtnämnden löpande får
information under året gällande
föreningsbidrag. Vi noterar dock
att nämnden inte får
återrapportering om det
ekonomiska utfallet för
föreningsbidrag eller beslut
fattade på delegation.

11 november 2021

Tobias Bjöörn
___________________________

Petra Ribba
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Lindesbergs kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 2021-05-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
TN 2021/82

Utbildningsenheten
Lena Varvne
0581-816 05
lena.varvne@lindesberg.se

Tillväxtnämnden

Information om projekt nyanländas lärande
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtförvaltningen lämnar en uppdatering om läget på sfi utifrån
organisation och pågående utvecklingsarbete samt informerar om Skolverkets
riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning.
Under tre år, totalt sex terminer, kommer Lindesbergs kommun att samarbeta
med Skolverket för att ytterligare stärka utbildningens kvalitet för barn och
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans
med processtödjare från skolverket analysera behov och kommer överens om
insatser. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen kommer
att delta och hela styrkedjan ska vara aktiv i arbetet.
Alla medarbetare i den pedagogiska verksamheten kommer att vara
inblandade.
Arbetet görs utifrån verksamheternas förutsättningar och behov. I samarbetet
med skolverket användes olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig
grund och bygger på beprövad erfarenhet. De insatser som införs enligt
överenskommelse finansieras av Skolverket.
Inom vuxenutbildningen kommer det att arbetas med digitala moduler som
Skolverket tagit fram. Kompetensutvecklingsmodellen som används för
materialet på Skolverkets lärportal bygger på en form av kollegialt lärande
som tar avstamp i modulens innehåll.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Lena Varvne
Rektor utbildningsenheten

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Sfi-verksamheten på Masugnen
• Utbildningen anpassas utifrån individens
behov och förutsättningar
- Kartläggning placering i undervisningsgrupp
140 elever (20 ska kartläggas)

• Inte tidsatta studier
• Kontinuerligt intag

Kvalitativ och flexibel organisation

Heltidsstudier på Masugnen
Externa
aktörer

AME
Språkstöd in undervisningen
Anställningar

Arbetsgivare

Sfi-undervisning
15 h/vecka
2,5 h/vecka
Extra sfi-undervisning

Kombinations utbildningar
TC – Svets, CNC

Egen
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Mohammed
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Plan

Insatser

UTVÄRDERA
INSATSER

Stegförflyttning
Fo rtsa tta
stu d ie r

Syst e m a t iskt
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Ma su gn e n
Nya n lä n d a s lä ra n d e

Regeringsuppdrag till Skolverket
Genomföra systematiska insatser i syfte att
stärka huvudmannens förmåga att erbjuda barn
och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska en utbildning av hög och
likvärdig kvalitet.

Nyanländas lärande - Lindesbergs kommun
Förskolan – Vuxenutbildningen
De insatser som införs enligt överenskommelse finansieras av Skolverket.
Två processledare från Skolverket
Lindesbergs lokala team
Processledare – Åsa Viggeborn
Karlstads universitet - handledarutbildning

Samverkan pågår i tre år
Start

Analys

Åtgärdsplan

Insatser

Uppföljning

Slutredovisningskonferens

2024
Skolverket

Sida 12

under

Insatser på Masugnen
• HT 21

Utveckla studiehallen
Digital kompetensutveckling till personal

• VT 22

Fortsatt digital kompetensutveckling till personal
Digital kompetensutveckling till elever

• HT 22

Utbilda tre SKUA-handledare
SKUA – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

• VT 23
• HT 23

SKUA – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
SKUA – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

SKUA – Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
I samarbetet med skolverket användes olika metoder och
verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på
beprövad erfarenhet.
Digitala moduler som är framtagna i samarbete med
forskare och sakkunniga runt om i landet.
Det övergripande syftet i samtliga insatser är att bidra till en
ökad kvalitet i undervisningen och därmed främja elevernas
språk-, läs- och skrivutveckling.
Modulerna innehåller även stöd för gemensam planering
och uppföljning.

SKUA – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
A

Individuell förberedelse

B

Kollegialt arbete

C

Aktivitet

D

Gemensam uppföljning

Kompetensutveckling - SKUA
Utbildningsenheten Masugnen
Utbilda tre handledare
All pedagogisk personal
• Sfi
• Grundvux
• Gyvux
• TC
• Vård- och omsorg
• YH - tandsköterskeutb

Likvärdig utbildning på Masugnen
• Säkerställa förutsättningar till maximal kunskapsutveckling
• Alla pedagoger får mer kunskaper om hur man arbetar utifrån ett
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Stärkt kollegialt samarbete hos pedagogerna
• Öka den digitala kompetensen hos pedagogerna och eleverna
• Skapa en gemensam struktur på den gemensamma digitala
lärplattformen
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Nämndinitiativ om att utreda införandet av en
kulturarvsgaranti
Förslag till beslut

Tillväxtnämnden får i uppdrag att tillsammans med Barn och utbildningsnämnden och dess
förvaltningar utreda utformandet och införandet av en kulturarvsgaranti
Bakgrund Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och sprida kunskap om den
lokala kulturen och historien. Trots detta så spelar kulturarvet en undanskymd roll och de politiska
prioriteringarna ekar med sin frånvaro. Vi vet att Lindesberg kan göra mycket mer och föreslår därför att
man utreder införandet av en kulturarvsgaranti.

Kulturarvsgarantin skulle innebära att alla barn inom ramen av för- och grundskolan garanteras att få ta
del av en aktivitet eller upplevelse kopplad till det lokala och nationella kulturarvet minst en gång per
läsår. För att säkerställa att alla barn får ta del av garantin oavsett ekonomiska förutsättningar så är det
en självklarhet att alla aktiviteter och upplevelser som ingår ska vara kostnadsfria för den enskilde
eleven och dennes hushåll. Vilka aktiviteter och upplevelser som ska ingå i garantin behöver förstås
utredas närmare. (Omvärldsanalysen skulle kunna omfatta Tierps kommun som idag har ett liknande
upplägg inom ramen för deras kulturarvstrappa.)
Exempelvis skulle förslaget kunna bidra till att öka den sociala sammanhållningen. Kulturarvet kan
nämligen spela en viktig roll i skapandet av gemensamma referensramar som krävs för bildandet av en
övergripande identitet. Detta är i sin tur en förutsättning för att vi fortsättningsvis ska ha ett demokratisk
och solidariskt samhälle. Med andra ord kan kulturarvsgarantin bidra till stärkandet av en nationell
identitet och motarbeta segregation.
För det andra skulle införandet av en kulturarvsgaranti bidra till att öka intresset för kulturarvet och göra
det mer tillgängligt. Inte minst eftersom garantin ska rikta sig till en målgrupp som ofta saknar de medel
och kanske det intresset som gör att man uppsöker kulturarvet på egen hand. Då aktiviteterna och
upplevelserna kommer att ske via skolan så garanterar vi en jämlik tillgång till kulturarvet oavsett
bakgrund.
Kulturarvsgarantin och dess aktiviteter kan vidare motiveras av skolans läroplan. Exempelvis påpekar Lgr 11
att:
”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig
att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”.

Avslutningsvis bedömer vi att införandet av en kulturarvsgaranti kommer att bidra till, att stimulera ett
intresse för historia, kultur och den mänskliga erfarenheten generellt. Med den rika historia som
Lindesberg har borde kulturarvet få ta en större plats och profileras tydligare på en högre systemnivå.
Genom kulturarvsgarantin skapar vi således ett starkare och mer sammanhållet Lindesberg.
För Sverigedemokraterna Lindesberg
Jari Mehtäläinen

Mötesdatum

Behandling
Typ
2022-01-11 Varannandagsutdelning av brev i södra och mellersta Sverige Meddelanden
från och med 31 januari 2022 meddelar PostNord
2022-01-11 KS § 176 Årshjul för planering och uppföljning 2022
2022-01-11 KS § 185 Organisation för Lindesbergs kommuns
attraktivitetsarbete platsutveckling och varumärke
2022-01-11 KS § 183 Reglemente för kulturstipendium från 2022
2022-01-11 KS § 183 Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022
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2022-01-11
2022-01-11
2022-01-11
2022-01-11

Meddelanden
Meddelanden
Meddelanden
Meddelanden
Meddelanden

KS § 184 Reglemente för byggnadspris från 2022
KS § 175 Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
KS § 174 Riktlinje för investeringar
KS § 173 Månadsuppföljning oktober 2021
Meddelande nr 21 Överenskommelse mellan Sveriges
kommuner och regioner SKR och regeringen Säker digital
kommunikation 17 december 2021
2022-01-11 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 16
december 2021 § 188 - Handlingsplan POSOM (psykiskt och
socialt omhändertagande vid större olycka eller kris)
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